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* * * AKŞAMLARI NEŞROLUNUR * * * 

Telefon: 
YAZI İŞLERİ 

İs. 1202 
İDARE İŞLERİ 

l İs. 3872 . ) 

BuQünkü borsa 

ln;tiz 9&!, fraar 12.5d; Lıtet 9,.M 

ı vıç-rc '~S!i. Dol.lr ıCJ.1 ::!,5. f>akitl <t?. '., 

• 

~'::•:ıv~~.;~~:"ı~:.:4~~ .. ~.u mcli 8,W E 
J, ha.ıla_ınuan aiıqmı~tır. E 

~··························· 
Nushası her yerde (5) kuruş 

Eyüpte, · Gümüşsuyu tepesi heyelan tehlikesi göstermektedir, iki 
mes'elesi ev tahliye edilmiştir-Mübadele müşaviri Fuat bey, azli 

hakkında hariciye vekaletine müracaat etti. 

Çavuşoğlunun hanı \ 
l 

weı ıniıyor 1 

Garip şekilde meydana 
çıkan hacizler kalktı 

1 Sirkecide bu.- r -.--lmJ'-!'!''!"!"!!~~~-... 
ıına&ı emvalı :--: · 
llıetrukeden 
ÇaVUşoğlu ha
llı, metruk 
llııtllar idare-
s' lrıc:e har.ine 
hesabıma tam 

~tılacağı gün 
apo idare

a· •nı1etı bir tes-
1\ere ahnmışb. 
llu teskerede, 
llıeııkur hanın 
b· 
lr borçtan 

dota aktil il yı, v e 
anko di Ro

llıaya ve ayrı-
~a ( 80,000) 
hraya Osman-

bankasına 
llıerhun oldu
iıınun anlaşıl
dığı bildirili
Yordu. Emvali 
llıetruıı:e ida- Sirkeciılcki (:11vıışo/jlıı11ıın hanı 
re. 

sı, bu teskere üz.erine, ha- bi~ mahzur kalmadığını söy· 
~ıtı kat'i ihalesini tehire m~c- !emiştir. 
b lir kalmış, icra dairesinden, Hanın kat'i ihalesi önümüz.-
o~ hacizlerin hala mevcut deki hafta içinde yapılacaktır. 

tıp olmadığını sormuştur. 
ııı·l{acizlerden birinin refedil-

ış olduğu icra kayiından 
~aşılmış, diğer haczin kal
i~ltnası için metruk mallar 
•t esi mahkemeye müracaat 
' Ilı.iştir • 
!\ "1aıbkeme, ikinci haczin de 
aldırılmasına karar ve::miştir. 
~ lıfetnık mallar müdürü Ali 
, ita bey bir muharririmize, 

11 l1ılc Çavuşoğlu hanının hazi
' hesabına satılmasıııda hiç 

~lhir.., İstanbul 
İ· . maçı. 

j ~•lltr, 1:-ı ( A. A .. ) ,_ 
(",tan~ul !lluhtelit ta
t. ll'ıı ıle lznıir Altav-
C\a -'7 tşıyaka muhtelit 

MÜNDERİCAT 
2 - nci sahifemizde: 

Yt' !-' J ırc. 

.3 - ncü sahifemizde: 
Gü nün tarih i, 1'.uri şüt unu, 

Seyit .\lı reis. 

4 - ncü sahifemizde: 
Bir a\ u•: l,ül, \iı;in ? 

5 - nci sahifemizde: 
S ıı 1t·nr.ı !- U l uıı ıı , Diin ,·a ~ liıınıı, 

S;ı a l I)' il lı i ı ':l l :ı r 1111~ 

6 - ncı sahifemizde: 

\ - lli~ :h· ·· 
I 

takın11 arasında yapı
lan n1açta İstanbul 
sıfıra karşı birle n1ağ
lup olnıuştur. 

Bugün 
16 mart şehit
leri için ihtifal 

yapıldı 
Bugün, İstanbulun işgaline 

tesadüf eden «16» martın dö
nüm günüdür. Bu feci hadise 
esnasında şehit düşen kahra
manlarımızın hatırasını taziz 
için saat on birde, Eyüpte 
parlak bir ihtifal yapılmıştır. 

Bir çok mektep talebesi, 
asker müfrezeleri , mülki 
ve askeri rüesanın iştirak 
ettiği ihtifal alayı , Eyüpte , 
askerlik şubesi binasında te• 
şekkül etmiştir. 

Alayın önünde bir süvari 
polis müfrezesi, bando, mek -
tep talebesi, zabıta kıt' ası, 
cemiyetler murahhaslanndan 
mürekkep heyetler olduğu 
halde tam saat on birde şe -
hitliğe doğru hareket edilmiştir. 

Eyüp sırtlanna dayanan bu 
vazi istirahatgaha gelin~i 
zaman ordu , fırka ve talebe 
birliği namına birer efendi iş
gal faciasının kısa birer tarihçe
sini yapmış, vatan uğrunda can 
veren şehitlerin hatıralan anıl
mış ve ruhlarına fatihalar he
diye edilerek merasime niha
yet verilmiştir. 

* İhtifale Vilayet namına 
mektupcu Hüdai bey iştirak 
etmiştir. 

Benzinler 
Mühim bir hile
karlığa vesile 

oluyor. 
l 

:;;isi ele ııy. i lıoy ienek.e aıııtı 

aradaki f ar/c başkıı .. 
İstanbul benzin piyasasında 

yeni bir hilekarlığa tesadüf 
edilmiştir. 

Bu hadiseyi kısaca onlata -
hm: 
Piyasada 12,S kilo benzin dolu 

olduğu soğuk damga ile ya -
zılmış benzin tenekeleri var : ' • 
dır. Bunlar resmen ( 345 ) 
kuruşa satılmaktadır. Halbuki 
bu gibi tenekelerin bazı ba -
yilerde de ( 330 ) kuruşa sa
tıldığı görülmektedir. Bunların 
üzerinde de gene ( 12,S ) kilo 
yazılıdır. 

Fakat tartıldıktan zaman 
« 11 » kilo gelmektedirler . 
Yani tam bir buçuk kiloluk 
bir noksan vardır. 

İstanhulun benzin sarfiyatı 
göz önüne getirilirse hu hile
karlığı yapanlann ne büyük 
bir kazanç temin ettikleri 
anlaşılır. Biz, bu iki nevi te
!1ekeden bir şey anlamıyoruz . 
inhisar idaresi lutfen bizi ten
vir edebilir mi? 

Efgan tahtı efrafinda 

~a lıyan cidal 
• 
ilk defa nasıl ve niçin 

patlak vermişti? 

&Jıa Sakinin lıiç intişar 
etmemiş resmi 

Peşaverden bildiriliyor: Ef
ganistandaki hareketin şim

~iye kadar durgun geçmesi, 
hav'l!.ların müsaadesiz gitmesi 
kadar araya ramazan ayının 

girmesinden de ileri gelmiştir. 

Çünkü Efgan kabileleri, bu 
ayda kan dökmek istememiş, 
hu zamanı, bayram ertesi 
için hazırlıkla geçirmişlerdir. 

Bir kacakcı , , 
evinde 

Ayasofya civarında oturan 
sabıkalı kaçakçılardan Musta
fanın evi evelki gece aranmış 
iki çuval kaçak sigara kağıdı 
üç teneke kaçak rakı bulun· 
muş ise de, Mustafa rakı tene
kelerini bıçaklıyarak , rakıları 
dökmüş, yalnız sigara kağıtlan 
müsadere edilmiştir. 

hk vaziyete göre ahval o 
kadar değişmiştir ki kendini 
"Ha b ibullak,. ünvanı albnda 
Efgan kralı ilan ettiren Baha 
Sakinin mağlubiyeti muhakkak 
addolunmaktadır. 

Diğer taraftan Efgan ordu
sunda evelce miralaylık yapan 
Nabi han, ilk kıyam hareketi 
üzerine her iki taraf arasında 
yaptığı tavassutu nakletmek -
tedir. Nabi han, Amanullah 
hazretlerine barışmak teklif 
ettiği zaman, kral hazretleri 
masaya bir yumruk indirmiş, son 
nefesine kadar millet davasını 
müdafaa edeceğini söylemiştir. 

Ayni suretle Baha Sakiye 
müracaat eden Nabi han, Sa
ka zadeden de, kendi ifade
sine göre şu cevabı almıştır: 

«Bir sucu oğlu olduğum i
çin beni Efgan tahtına layık 

görmüyorlarmış. Kanaatime gö
re eli silah tutan her Efganlı 
o tahta layıktır. 

Ben kararımı verdim. Artık 
geri dönemem.» 

Nabi han, Efgan mucadelesi 
işte böyle başlamıştır, demek
tedir. 

Eyüpte heyelan 
tehlikeleri 

Eyüp ilerisinde bulunan 
Gümüş suyu tepesi heyelan 
tehlikesi gösterdiğinden bu 
tepenin eteğinde bulunan iki 
ev Emanetçe tahliye ettiril
miştir. 

Tepenin ilerilemesi, bu civar· 
dan geçen yol ile kanalizasyon 
mecrasını da tehdit etmek
tedir. 

1llcıslakta /JulıLnaıı ceset 

Il{iımı~ iittir? 
Şimdiye kadar tahkikat I 

netice vermemiştir . 

Hüviyeti meçlıııl ceset 
•('ı_:Pnler(h' :uaslalila olduiju anla~ılmakladır. 

ııı Pı; lıul lıiiviy<•lli bir c<'scl t'iındi~·\} kadar maktu
l11ıl11ııııııı~lıı. <·ı•setiıı lıüvi- Jün ailesinden lıiç kimse 
't•li lıt•niiz tamam ile tes- ınüracaal elıncnıit-lir. 
İ,il Pdilııwıııit'lİI'. Hıımın lhııulan dolayı hu ada-
h:lıı jarnlarıııa \'e polis 
ınü~ı.·r<"l\t•n çalıt:'ınakladır
lar. 

Yalıı11. lıu ıulaıııın yaııııı
()a saı• ı saı;lı hir aıİaıııın 
Jıuluıuluj)ıı \'(' l>aliliıı hıı 

mm ) ahaneı ve kimsesiz 
ole hı!) u aıılat'ıl ıııaktadır. 

• : iııay<'llıı paraya tanıa
aıı yapıldıılı zannı kuvvet
i id İl'. 

~on Saat 
Beş yaşına gird,· 

Son Saat dıi11 dört yaşım 
bitirdi, buyıin neşriyat Jııı -
yatmııı beşinci yılma yirdi; 
bu münasebetle kari/erinden 
lıer vakit gördıif/ıi teııeccıllıe 

leşekk.ıir ederken kendisini 
sevenlere şww ela Jıabcr 

veriyor: 
Son Saııl lııı lıc§İııci yaşı 

irinde ııe aldı[/ı tertibat />iter 
bilmez lılislııilıiıı lm.~kıı ve 
yeni bir şekilde çıkacaktır . 

Biz - ·JVlısıı~ 
Aradaki tabiiyet 

mes' efesi nasıl 
hallolundu? 

Mısır kralı Fııcıl Il:. 

Birkaç senedenberi çık-
ması beklenilmekte olan Mı
sır tabiiyet kanunu Mısır kra
lının bir emrile neşrolun
muştur. 

Bu kanuna göre bütün Mısır 
hanedanı Mısır tabiiyetindedir. 
Eski Osmanlı devletinin teb· 
ası olup « 1914 » senesi teş

rini sanisine kadar Mısırda 

oturanlar ve bu ikameti ka
nunun neşri tarihine kadar 
temdit edenler Mısırlı sayı -
lırlar. 

Hakkı hıyarını Türkiye ya
hut Türkiyeden ayrılan mem
leketlerden biri lehine kulla
nanlar Mısır dahiliye nazınnın 
isdar edeceği emir tarihinden 
itibaren alb ay zarfında Mı
sırdan çıkacaklardır. Çıkmı

yınılar, yahut çıktıkları halde 
beş sene inkızasından eve! 
dönenler memleketten ihraç 
olunurlar. 

[Mabadi üçüncü sahifede) 

• Düğün gecesı 

gelin hanım 
doğurdu 

Beyoğlunda, Sakız.ağacında 
oturan Karamanlı Nikoli na-

. mında biri, evelki gün evlen
miş ve bu münasebetle bir 
çok dostlarına bir ziyafet 
vermiştir. O akşam eğlentinin 
tam civcivli zamanında gelin 
hanıma birdenbire fenalık 
gelmiş: 

-Ne oldu, ne oluyor? De
miye kalmadan gelin hanımın 
ağrısı tutup doğurmak üzere 
olduğu anlaşılmış, davetliler 
fena halde bozulmuş,ev sahi· 
bi mahçup olmuş ve eğlenti, 
çocuğun vaftiz rasimesinde 
devam edilmek üzere yanm 
bırakılmışbr. 

-- - -

' 

- - . 
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:~hife 2 Son Saat 

[~o~Jl?itil (t>JJl [ Kadriye H. meselesinde 

Son i~i ,maça Kanlı ,rak'a Ta kik.at 
umumı bır nazar 

Dünkü sayımızda Bayramın 
birinci günü yapılan Galata
:;aray - Fener - Beşiktaş muh
teliti maçının Galatasaray 
tarafından 2 ye karşı 4 sayı 
ile kaybedildiğini yazmıştık. 

Havanın çok güzel oluşu 

< i:n ;e Galatasaray- Beşiktaş 
n.w:.ıtclitinin Fenerle yapacağı 
maçın icrasına imkan vermiş 

ve maç neticesi bir sayılık 
mü3avatla alınmıştır. 

Üç aylık bir atalet devre
sinden sonra çok şayanı dik· 
kat ve merak bir hal alan 
futbol hayatımız için esaslı 
bir imtihan teşkil eden bu 
maçlar umumiyet itıbarıle 
çok müfit olmuş ve bize yeni 
sene futbolu için limitvar et
miş addolunabilir. 

Uzun bir ataletten sonra ya
pılacak bu maçların pek zevkli 
olmıyacağını tahmin ederken 
gözler temamile antremanlı 
bir manzara gösteren sporcu
lar ve iki heyecanlı maçla 
karşılaşınca hayret içinde bü
yük bir memnuniyet duymuş
tur. İkinci yani dünkü maç 
birinciden daha heyecanlı oldu 
denilebilir. 

Biri kaleci olmak üzere üç 
oyuncu istisna edilirse muhte
lite Galatasaray takımı diye 
bakmak pek mümkündü ve 
bu suretle Fener bir daha 
G..ılatasarayla karşılaşmış olu
yordu. Bu karşılaşma İse daha 
ziyade Fener lehine ümitbahş 
oldu. 

Musabakalardan eve! işaret 

ettiğimiz gibi bu iki maç iki 
maruf takımın lik maçları a
rifesindeki yeni vaziyetlerini 
aşağı yukarı tespit edebilme
miz için bir esas olacak birer 
maç olmuştur. 

Her iki maça umumi bir 
görüşle bakarak edindiğimiz 
intibaları şu suretle hüliisa 
edebiliriz: Futbolümüzün ma
ruf elemanları bildiğimiz kud
ret ve formlarını kaybetme
mişlerdir, hatta Nihat, bilhassa 
Zeki dört ay evelkinden daha 
eyidirler. 

Küçükler daha ümitbahş 
bir vaziyettedirler. Bunlardan 
mesela Fikret mtitekamil bir 
sporcunun inceliklerini taşıyor. 

Galatasaray takımı geçen 
seneki vaziyetinden kaybetme
miş, fakat Fener lik maçlarının 
birinci kısmına nazaran daha 
sert ve kuvvetli bir şekil al -
mıştır, 

Bütün bq intibalar lik maç
larının ikinci devresinin daha 
hararetli bir şekilde geçece -
ğini işaret ediyor ki iki hafta 
sonra başlıyacak bu maçlar 
hakkında tahminlerimizi diğer 
bir yazımıza bırakıyoruz. 

T anaya girilip 
çıkılamıyor. 
l{on1anyanın Kara

deniz sahillerinde Ye 
Tuna nehri nıansabın
da bulunan (Sulina) 
ve ( İbrail ) lin1anları 
tan1an1ile donduğun
dan hiçbir geıni 'fu
nadan haraket cden1c
n1ektedir. 1\ vni zan1a-

~ 

nda buzlardan ve de-
vanı eden kar fırtına
sından <1Sulina» feneri 
de siinnıüştür. 

Sığırın altında 
Sirkeci nhbmına bağlı bu

lunan Büyük liman vapurunda 
anbardan eşya çıkarmakta 
olan amele Mustafarun başına 
vinçle mavnaya nakledilen bir 
sığır dü.şmüş , Mustafa başın
dan yaralanmıştır. 

• 
Bir erkek, zev ... isimleri zikredilenlerin 

cesini ağır suret .. 
le yaraladı 

vaziyeti ve son netictler 

Usküdarda Körbazkal cad
desinde "22,, numaralı evde 
oturan Melek hanımla zevci 
İsmail arasında geçimsizlik 
yüzünden dün gece bir kavga 
olmuş, İsmail karısını bıçakla 
agır surette yaralamıştır. Ka
dın hastan~ye yatırılmıştır. 

Bu da ka rısinı t Ö\ nıüs 
Eyüpte Fethi çelepı mahal~ 

lesinde oturan Naciye hanımla 
~evci İbrahim kavga etmişler 
lbrahim karısını fena halde 
dövmüştür. 

Sebepsiz dayak 
A.ar"gı"iınrı"ik ı ·olunda 
fİAi 111ı•111ura iflarru::. 

ı>ı/ilıli 
Dün gece saat yirmide, 

Karagümrükteki evlerine git
mekte olan kantar cibayet 
memurlanndan Kemal ve Ka
zım efendilerin önüne Emrul
lah ve Güzel Hasan isminde 
iki kişi çıkmış, memurları bila 
sebep dövmü !erdir. 

Kadriye hanım ve rüfekası 
haklarındaki tahkikata devam 
edilml'ktedir. Mevkuflar he-
nüz isticvap edilmemiş ve bu 
meyanda Kadriye hanım da 
sui kast için Ankaraya gittiği 

şeklinde itirafta bulunmam4t:r. 
Kalfayanın, Kadriyenin k,.n

di kabinesinde, silahla olama
sa bile iğne ile maksadını le· 
mill edeceği şeklinde bazı söz-

' ler sarfettiğine dair ifadatta 
bu unduğu yazılmıştı, Kalfayan 
Ef. nin bu yolda ifadesi olma
dığı da tespit edilmiştir. 

Edvard Boher isminde olup 
mütareke esnasında aleyhimize 
çalışan bir İngiliz yüzbaşısının 
Kadriye hanımın zevci Fariza 
bazı mektuplar gönderdiği ve 
pek mühim muhteviyatı olan 
bu mektupların ele geçtiği de 
yazılmıştır. Böyle mektupların 
ele ·geçtiği de doğru değildir. 
Sadece bu namda bir ecnebi- ' 
nin mes'elede alakası olup 
olmadığı tahkik edilmektedir. 

Bütün bu mütenakız neşri-

1 

1 

Güpe gündüz 
1 

ev soyanlar 

yat üzerine, tahkikat işkal 
edilmemek üzere, müstantiklik 
mevkufların bugünden itibaren 
gazete okumalarını menet -
miştir. 

Şimdiki halde tespit edil
miş oian hakikatlar şunlardır: 

Arefe günü saat "15» te 
Beyazıtta bir hırsızlık olmuş, 
Emin bey mahalle.sinde Yeni 
devir sokağında Aksaray ma
liye şubesi tahsil memuru Ali 
Rıza beyin evi soyulmuştur. 

Ali Rıza bey hasta oldu
ğundan bir aydanberi evinden 
çıkmamaktadır. 

Fakat arefe günü havayı 

iyi görerek doktora gitmek 
üzers saat 14 te evinclen çık
mış, zevcesi de biraz sonra 
bayramlık almak üzere çarşıya 
gitmi.ştir. 

Anlaşılan bu hali bekliyen 
hırsız da evin boş kaldığını 
görünce bahçe kapısını kırarak 
içeri girmiş, yatak odasının 
kilidini kırmış sandığı açmış, 
yükte hafif pahada ağu ne 
var ne yoksa alıp gitmiştir. 

Tavşantaşı mahalleşi bekçi
si hırsızları Bakırcılardan gi
derken pörmüş, fakat evin 
soyulduğunu bilmediği için 
bunİann hırsız olduğuna ihti
mal vermemiştir. Zabitenin 
bu gündüz hırsızlarını bulaca
ğını ümit ediyoruz. 

Mektepliler 
vurmuş 

Unkapanında Yeşil Tulum
ba da bayram yerinde Lütfü, 
Haydar, Cemal isminde üç 
mektep talebesile Salih, Hay
rettin, İhsan isminde üç kişi 
arasında kavga çıkmış. Netice
de Salih başından ve kalça
larından bıçakla yaralanmıştır. 

Bir hizmetçi 
kendisini ash 
Cöztepede Rıdvan paşa 

sokağında oturan Osmanlı 

bankası memurlarından Os
man Yu~uf beyin hizmetçisi 
18 yaşında Feride kendisini 
asarak intihar etmiştir. 

Zabıta ve hane halkı 

intihardan bugün haberdar 
olmuşlar ve müddei umumi
liğe malumat vermişlerdir. 

F eridenin niçin kendisini öldür
düğü malum değildir. 

Vuran sarhoş 
Dün gece, Sirkeciden geç

mekte olan berber Aliye 
Malatyalı Nuri isminde birisi 
sarhoş olduğu halde tesadüf 
etmis, aralarında çıkan kavga 

Samatyada Sancaktar Hay
rettin mahallesinde miralay 
Tayfur B.in oğlu Mustafa Fer
di ve Beyoğlunda Ananyııdi 

apartımanında katip zade V rI.
sıf B. in oğlu Osman efendi-
ler 8 şubatta köstenceye, 1 ! ertesi günü Kalasa gitmi~ler, · 

Kalasta konsolosanemiıden ga;ıe
' teci olduklarını söyleyerek ir 
mıktar para • tikraz etmişlı;r

dir. Bu iki kişi İzmir firarile-

1 neticesi!1de Nuri, Aliyi bıçakla 
muhtelif yerinden yaralamış~ . 
Mecrnh hastaneye kl}ldınlmış, 

sarhoş carih yakalan.ııııştır. 

Kalay çalarken .•• 
Beyazıtta Ligorun 28 nu

maralı kalaycı dükkanına 

komşusu Hasan girmiş, kalay
lan çalarken yakalanmıştır . 

Sarhoşluk bu ! 
Sirkecide Trakya birahane

sinde oturmakta olan Sadık, 

metresi Eleniye sarhoşlukla 

bıçak çekmişse de bir kaza 
yapmadan bıçak elinden alın
mıştır. 

Gene çarph 
Üsküdarda Ulviyehatun ma

hallesinde oturan kaymakam 
İsmail Hakkı beyin kızı beş 
yaşında Nebahete 8409 numa
ralı otomobil çarpmış, kızca -
ğız başından yaralanmıştır. 
Şoför Hasan Sait yakalanmıştır. 

Tramvay kazası 
Dün gece saat yirmide , 

Şişli - Tünel seferini yapan 11 
numaralı vatman Ali Osmanın 
idaresindeki tramvay arabası 
simitçi Bayrama çarpmış, Bay
ram başından ehemmiyetli su
rette yaralanmıştır. Vatman 
mevkuftur. 
1\rabalardan da 

sakınn1alı! 
Dün, Eyüpte cami önünde 

mendil satan Mehmet agaya 
274 numaralı araba çarpmış, 
başından mecruhiyetine sebe
bivet vermiştir. 

Baş kıran testi 
Kasımpaşada Bahriye cad

desindeki çeşmeden su dol -
durmakta olan saka Fuatle 
bahçevan Süleyman su almak 
yüzünden kavga etmişler, Sü- ' 
leyman elindeki testiyi F uacin 
başına vurarak ){ırmışt ı r. 
Fuadin başı yarılmıştır. 

rinden olup Kalasta manifatu
racılık yapan Aznavuryana, 
Beyoglunda Suterazisi sokağın
da dişçi Mihail Kurabiyandan 
da bir tavsiye mektubu gö
türmüşlerdir. 

Aznavuryan, pejmurde kıya
fetlerinden şüphelend;ği bu 
iki kişiyi Romen zab;tas:mı 

ihl:ıar elmiş '.r. Orada istiçvap 
edi' en bu iki kişi , İs,ı:nbula 
iade edi.memclerini rka et
mişlerdir . Mustafa Ferdi de 
ilaveten Kadriye ham~ mcs' 
elesinde alakapar olduğunu 
söylemiştir. 

Köstence şehbenderim.z , 
vukuu hali buraya bildirmiş ; 
bunların sah!e pasaportla git
tikleri anlaşılmı , bu pasaport 
işi dolayısıle polis 4 üncü şubç 
memurlarında Osmen, tavsi
yenııme mes'elesinden Mihail 
ve burada iken Osman ve 
Ferdinin temasta bulunmalan 
itibarile de Kalfayan ve Er
meni Murat efendilerin ifade
lerine müracaat lüzumu hasıl 
o~cııuştur. 

Osman, şehrimize celbedil 
miş,«elyevm Romanyadan Ma· 
canstıına gittiği' anlaşılan Fer
dinin Kadriye mes'elesinde 
alakadar olduğunu söylemek
ten maksadı, İstanbula iade 
edilmemek olsa gerektir » 
dePliştir. 

Bu iki kişinin Kadriye ha
nın ve rüfekasının ikinci defa 
tevkifleri sırasında Romanya
ya gitmeleri ve Ferdinin de 
Kadriye hanım işinde alaka· 
dar olduğunu Romaen zabıta
sında ifade etmesi noktaları 
tamık l.'dilmektedir. 

"r' eni en- kimse tevkif edil
miş değildir. 

l/tıat~ .I~. 
hzli hakkında 
vekalete mfi .. 

racaat elti 
Cemal Hüsnü B. t:ırafından 

azli kendisine tebliğ edilen 
muhtelit mübadele heyetimiz 
ınüşavirleriııden Fuat B. in, 
kendisinin lepdil edilip eı.lilme
mesinde yegane merci olduğu 
beyanile bu hususta Ha.Veka
letine müracaat ettiği haber 
alınmıştır. 

Midilli hoiazında 
batan vapur 

Geçen fırtına esna
sında Eieni isn1indc 
bir vapur Midilli bo
ğazı önünde batnıış 
ve boğazda tehlikeli 
bir vaziyet hasıl ol
nıuştur. Kaptanlara 
bu hususta talimat 
verilnıiştir. 

Ormancılar arasında 
Orman mektebi alisi me

zunları cemiyeti kongresi dün 
toplanmış, sabık heyeti ida
reye teşekkür edilmiş, cemiyet 
tarafından imal ettirilen rozet
lerin asli, fahri aza ile orman 
mektebi talebesi tarafından 

istimal edilmesi kararlaştml
mış, yeni hey' eti idare intihap 
edilmiş ve reisicumhur Hz. 
]erile İsmet Pş. ya ve İktisat 
vekaletine tazim telgrafları 
keşidesi takarrür etmişlir. 

S. Kanonika gitti 
Heykeltıraş S. Kanonika, 

dün ltaly:ıya avdet etmiştir. 

Bir köy 
Heyelan neti -
cesi ortadan 

kayboldu 
Atina, 15 - Morada bir 

köy bir heyelan yüzünden ta
mamen kaybolmuştur. .İnsan 
zayiatı hakkında henüz malu
müt yoktur. 
;inde teh ik JA,':tlmamış 

Ş~nghay, 15 (A.A) - Nan
k:n hükumet; m~rkez:ycsilc 
wuhae mecl.si arusında çıkan 
iiıdhlf üzerin~ başlanılan harp 
hazırlıkları dJrmuştur. Vaziyet 
tabii ve mutııt şeklini almış-

• hr. 

Bulgaristan a 
.A.oııııini~t Ş!'bckesi 

1111)·<1011" pktı. 
teı·li.ljat rrır 

Roma, 14 - Sofyada Mart 
içinde harekete geçmek üzere 
tertip edilen bir Komünist 
sui kastı meydana çıkmıştır. 
Elde "edilen vesaikten bu ko
münistlerin Belgrat ve Bükreş 
komünistlerile muhaberede bu
lunduklan anlaşılmıştır. Bir 
çok tevkifat yapılmıştır. 

Kral Boris 
Viya nada 

Sofya,14 - Kral Boris müs
tear bir namle ve refakatin
de hemşiresi olduğu halde 
seyahate çıkmış ve Viyanaya 
vasıl olmuştur. 

M. Müsolininin 
nutku 

Roma, 14 - Başvekil M. 
Müsolini faşist kongresinde 
irat cttiğı nutukta İtalyanın 
harici siyasetini izah ederek 
uzun beyanatta bulunmuş, İta
lyanın sulhu ihlal etmek iste
mediğini söylemiştir. 

Gizli ittifaklara dair 
Bükreş, 15- Romanya ile 

Lehistan arasında gizli bir 
muahede mevcut olduğuna 
dair ortaya çıkan haberler 
tekzip edilmektedir. 

M, Venizelos 
yorgun 

Atina, 14 - Başvekil M. 
Venizelos iş yorgunluğundan 

mütevellit bir rahatsızlığa uğ
ramıştır. Doktorlar fazla çalış

maktan kaçınmasını ve bir 
müddet istirahat tavsiye et -
mişlerdir. 

Vahab ilerle 
müsademe 

Aman , 15 (A.A.) - Bir hu
dut müfrezesile bir kaç zırhla 
otomobil hududu geçen bir 
çapulcu çetesi ağır zayiata 
uğramıştır. 

Mısırda kanııklık 
Kahire, 15 (A.A.)- (vafd) 

teşkilatına mensup selahiyet
dar bazı zevat bugün Abidin 
bahçesinde çıkan karışıklıklar 
esnasında mefsuh parlamento 
azasında yedi meb'us ve 
azanın hafif surette yaralan
dığı bildirilmektedir. 

Anarşist tevkifi 
Varşova, 15 - Anarşist 

melıafilinde bir çok tevkifat 
yapımıştır. (200) kişi mevkuf 
bulunmaktadır. 

Bir vefat 
Pilevne muharebesi kahra -

manlarından ve gazi Osman 
paşanın maiyeti erkanından 
avukat Mağmumi beyin pederi 
Eyüp bey dün vefat etmiştir. 
Cenazesi bugün Beşikta.şta 
Y akup ağa apartımanından 
kaldınlarak Aşıklar mezarlığı
na defnedilecektir. Allah rah
met eylesin . 

oın. ............. ---
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şehir fihri 
iliııl\. ve 

JJıı yıiıı cerııiyl'ller if.ırıi 
daha doijrıısıı içtimai Jıaı/ı .. 
sefer ilmi demek olaıı ictinııı
iyalın en rok nııicmlel; dtiği 
bir ::ilırıiyrl c11jiisilik ;;i]ıııiye
lidir. İçtimai Jıadiselerin dt 
ıli!lcr tabii lıaılisder yıbi :ıı
rııri. kanunları llltrdır. Hıı 
lıwliscll'r keyif ıw ıır:::ııyıı 1/l'.
ılil. knııli :ıın1rı'tleri111• fa/ıidır. 
Bıı ::arıırel ue ııwrıyyı·ııi!/d 
fikirleri ıılılıik. iklisal ı>e foıırı 
.~ıı/ıdcriııe yirılit/i yibi, yine 
içli11uıi1111lııı bir şubesi olıııı 
« iı fim.ni ıııoı:fııloryn >' yıılıııl 
" /Je~crı rn_rjnıfıya •• fel/;:i/ lc
rinı: ıle rtirmi.~lir. Selıir/ı'rııı 
ll'lkiki in~ ilnı~ aiııı/. JJıı td
kiki11 mı•u:::ıııı şıulııt: 

Şclıir ııasil bir şl'lıirdir. ııe 
gibi ııasıjlıın vardır. Ştfı(r 

, lıali lııı::ırındıı bir kere tetkık 
ı oiıınılııktıııı sonra bir de 11111-

::isııııle 11'/kik edilir. Bu sıırd
le sclıriıı tek<imıilıiııılcki seyir 
yakıılmımıs olıır. Bu ııııtşa .. 
lıcddcr. ş~lıir siyaseti içiıı 
leıııddir. Halısı ameli sa/ıı1!}a 
gôlıirdim:. İslaıılıııl şehri için 
şimıliye kadar bir rok sıJz/er 
sıjy/cıımistir. Fıı/wl lııızı ta -
rilıi fıolkiklerılen .wırfuıa::ar. 

lııı şc/ırın irtiıııcıi bir mı:ıırla 
tetkik edild(ıjini bilmiyorıı11l· 
Hıı iş lıl"şcri cuı/rafıya ııııi/ıı
Juıssıslormrndır. r.re ıı o/, 18 
ı/11rıi{fıiıı111111 prıj}i?,Wirleriııı/erı 
Blaıı§ıırııı l>ıırıılaıı dorl seııe 

eul'i İslwıbııl danilfıi1111~ı!,1 
konferans salo)1111ula ııcrı/ı!]l 
bir konferans İsla11bulıııı bazı 
içtimai çi:11ilerirıi aydııılolı-

i vermişti. Iliç bir sö: bıı prlY' 
ji•sıirıin sö::ıi kadar İstmı/ııı -
lıııı ıı:viyetiıııle llalicin içli -
ıııııi bir ıımıulıı fıkari ehenııııl
ydi11i gösterememişti. 

İsmail flaJ.·kı 

Bayramda ya· 
pacak şey 

bulamami.t;. , 
Akıllının biri Bayramda ne 

yapacağını düşünmüş, taşıP' 

mış, nihayet Aksaraydan Be· 
şiktaşa kadar yayan yürüyiil' 
aradaki mesafeyi ölçmiye kıi• 
rar vermiş ve tasavvurunu ye· 
rine getirerek aradaki y<r 
!un (9809) adım tuttuğunıJ 

tespit etmek suretile merakı• 
nı gidermiştir. 

Orman mektebinde 
Ziraat müsteşarı İhsan Ahi· 

din ve Orman U. M. Cafer 
beyler şehrimizde bulunmak· 
tadırlar. Dün Büyükderedekİ 
Orman mektebini teftiş etmiş• 
!erdir. 

Tenzilatlı tarife 
Anadolu demiryolları ida· 

resinin bayram için yaptığı 
tenzilatlı tarife ( 18 ) Martt• 
nihayet bulacaktır. 

hpanyada karıpkbk 
Kendaye 15 (A.A) - tfıı• 

duttan gelen haberlere naza• 
ran vaziyet vahimleşmiştir. 

Grenadada mektepliler ta • 
rafından karışıklıklar çıkarıl • 
mışhr. Örfi idare ilanı mubte" 
mel addolunuyor. 

Bir çok piyade zabiti Madtit 
iğtişaşlan bashrıldığı ve Pri~ 
de Riveranın resmi taşlandığı 
sırada jandarma kuvvetleri ile 
aralarında çıkan hadiseler 
üzerine nefyedilmiştir. 

Kanşıklıklar dün gece ve • 
hamet kespetmiştir. 

Ostralyada greıJ 
Melbume, 15 ( A.A.) _. 

Kereste imalathanelerinde ça· 
"lill lışan amele tarafından 1 

edilen grev ( 5 ) ha~aô:, 
beri devam ettiği halde hıç 1 

sureti tesviye derpiş edi!Jlle"" 
mektedir. · , 

Amele haftalık çalışma ::.. 
atlerini 43 ten 48 e çıka Jıt• 

hakem karannı tanımamakt• 
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GON4~ 
··T~rıf\ 

Devrilen kamyo
nun yaralıların

dan biri öldii 

Dün IlC{ik~ta blr kaza ol
muş bir kamyona çocuk

lan do'duran şoför Nlizhet, 
İl 'ar :.ırdan Fı:ıtlıklıya gölürüp 
gdirirken kamyon devrilmiş, 
on ıiç çocuk yaralanmıştır. 

S k;zi Etfal hastanesine 
yal rılmı7, beşi evlerine iade 
c. ·ı,.,i'l, biri frcnsız hastane
sinde vefat etmiştir. 

is:cumhı;r Hz. bayram 
ltebrikatını Ç2rşamba gE

nü, hu~i surette, B. M. M. 
d~ kal-ul buyurmuşlardır. y
nımla ·ma, resmi olmaclığındıın, 
büyük Gaz.iye müştak bulunım 
bir ço zevatın tebri!aitı Re -
idcunı:ıur Hz. tarafından kabul 
buyurulmuştur. 

B.M. meclisi haziran ayın
da tatil edilecek. O 

ııaniana kadar bütçeden ma
ada meclise gelen bir çok 
kanun layıhaları intaç edile
cektir. 

Moskova konsolosluğumu
za Ragıp bey tayin e -

dilmiştir. 

Almanya, İngiltere ve is -
viçrede sigara fabrikaları 

açmı>k üzere Tütün İnhisar 
idaresi bir İngiliz şirketi ile 
anlaşmıştır. Bu şirket bu işe 
yarım milyon İngiliz lirası 
tahsis etmiştir. 

I• stanbul ağ!!" ceza mahke
mesi riyasetine Nusret 

eyin tayini mevzuu bahistir. 
ulgaristanın Çırpan kasa
basında bir zelzele ol

muştur. Bir bina yıkılmış, bir 
çokları çatlamıştır. 

.l\ lıtslal(ta 
İngilizlerin golf 

kulübü nicin , 
kapandı? 

« T aymis » gazetesi, son 
nüshasında Maslakta İngiliz 
golf kutübiinün hükümet ta
rafından kapatıldığından bah
setmekte ve bunu bir tariz ve
silesi yapmakta idi. Bu mes'ele 
hakkında yaptığımız tahki -
l<ata nazaran mesele. Taymi
sin kaydettiği şekilde değildir. 

Kulüp binasi ittihaz edilen 
yer emlaki milliyedendir ve 
tamamile hükümete aittir. Bu
nun yanında süvari binicilik 
mektebi vardır . 

Mektebin etrafındaki arazi 
manej talimleri için kafi gel -
mediğinden diğer arazinin de 
ilivesi talep edilmiş, hükfımet 
te bunu vermiştir. Esasen ku
lüp denilen bu mahal pek mü
kemmel ve çok para sarfile 
vücuda getirilmiş bir şey de
ğildir. 

Biz - Mısır 
1 i:ıci sahifeden mabat ] 

1914 se11esinin teşrinisani
sirden sonra Mısırda ika
met etmekte olan sabık Os
manlı dcv~etinin tebası, bu 
kan· ııun neşri tarihine kaclar 
IVııMrca ka!dıklan takdirde 
Mısır tabiiyetini istiyebilirler. 
B:r S"!ne ·z~nda bunu iste
medik' eri takdirde memleket
ten çıkarıl:ı.bılir!er. 

«l 914ıı le Mısırda bulundu
fuı h.!Ide daha sonra mısırda 
ikamet etmiyen sabık Osmanlı 
teb:ısı, bir sene zarfında Mısır 
tabiıyetİrii istiyebilirler. 
t bK:ınuna göre hiç bir Mısırlı 
. a lıyetini değiştiremez. Tabi
ıy~tini değiştirmek istiyen Mı-
sıru Mı h""k" •.. f ' sır u umenmn muva-
akat:ııi elde etmek mecburi

Yetindedir. 

• 
urıye e 

Muhalefet gün 
geçtikçe artryo>' 

Son zaman a Suriyede va
ziyetin gün geçtikçe kanşmıya 
meyyal bir hal aldığı gelen 
haberlerden anlaşılıyor. Bu 
galeyan, bilhaEsa Suriye mec
lisi müessisanının kapatılması 
fu:erine daha ziyade hissedil
miyc başlamıştır. 

Bu münasebetle « F.şşam » 
gazetesi bakını:ı: Fnınsızlara 
kar'ı n~ diyor: 

«Miilelin intihap ettiği mü
essisan mecli.siuin v:ız eyledi
ği kanunu esa iyi beğenm•diniz. 

Milletin hürriyet ve iı;tiklıi· 
lini mutazammin mezkür ka
nun içinden altı maddenİn 
ilg ~ talep ettiniz. Bunu 
milletin intihap ettiği mebus
ların siya etlerini tecrüLe et
m kte Lu!ı.:ııduğunuza hamlet
tis. E 1 h c h:imk düveli 
leh .ne ecLrek meclisin iki 
kere tatiline emir verdiğinizi 

gördük. Buna cevap olarak 
kanunu esasiyi ancak bir taraf 
vazetmiştir, dediniz. 

Siz de İngilizlerin Mısırda 
yaptıldaıı gihi kuyudu iiıiıra

ziyenizi ayrıca cermcıaıı ede
bilirsiniz, dedik. Bunu da 
yaptınız. bahane ettiğin::ı: hu
kuku düvel mes'elesine gelın-

B. • . ' ce: ız nıe•.,;ur mes e ı!ye 
iştiı·ak ctmediğ:mh:den ve 
buncla reyim;z alınmadı~ıa<hm 
bizçc bunun lıükmü yoktur 
diyoruz.» 

Geien seyya r 
J\lınan ha 1c.lıı·alı 

<ıl~utsofıı seyyah 'apu
ril (*ı o) k~u1ar aln1an 
styvah1 _gei n"ştir. 

.L lısıl'( a 
Kadınlara rr.e

deni haklar 
veriliyor 

Mısır hükümetı, evli kadın
ların vaziyetini ıslah için yer.i 
bir kanun neşretmiştir. Nısır 
adliye nazırı Ahmet Haşebe 
paşa tarafından hazırlan:ın bu 
kanunun esbabı mucibe iayi· 
hası oldukça uzundur. Yi:mi 
beş maddeden ibaret olan ka
nun kadınlara bazı talak hak
lan vermektedir. 

Esbabı mucibede, eski ah
kamı şeriyeye göre erkeğin 
haiz olduğu mutlak talak 
hakkından bahsedilmekte ve 
kadının daima talak tehlike
sine maruz kaldığı, bu yüzden 
aile bağlarının gevşek bulun
duğu izah olunmaktadır. 

Kanunun en mühim ciheti 
kadına talak için hakime mü
racaat hakkı vermekte olma
sıdır. 
Kadın yeni kan~ göre, 

kocasından fena,;Jll\!ıı,mele gö
rür, yahut kocası ·onu b;r 
&CQe ihmal ede se, hakime 
müracaat eder ve talak talep; 
edcl>i ir. 

Mı.sır Başvekili, · bu kanun
dan bahsederek bunun doğrn 
yolda atılan bir adıı:µ teşl;il 
ettiğini ve kendisinin teka
müle taraftar olduğunu söy
lemiştir. 

Bir B o 
Her sene Beyoğlunda Papa 

Diınitratos isminde bir Yu
nanlı tarafıı:dan verilmekte 
olan Ma!kruj baloGu muma
ileyhiıı Yunanistana gitmesi 
üzerine cvelki gece diğer 
bazı Rumlar tarafından veril
miştir . Balo pek karışık ol
muş , müteaddit dayak ve 
kavga hadiseleri, sarhoşluklar 

vukua gelmiştir. 

Son Saat 

Saı1dulca rt·ısP iesliın edildi 
PalA Hüse~n reise silabşurla.rı nasıl bul
duklAnnı Anlattı, sihirbazın mektubunu 

çıkarıp verdi 
-1 fjO-Jluluu·riri: Jptullall Ziya 

Kelle Bekirle Pala Hüse- ı ayaklarının ucuna basarak 
yin eski düşmanlarının bu y klaştılar, başlarını uzatıp 
hatımüvazlıklanndan mem - baktılar . 
nun kalmışlardı. Pala Şivelin P-la Hüseyin tahmininde 
koluna girdi: y.t"ı:mamıştı. San<lukanL1 için-

- Eksik olmayın ama ya- deki B:ğeLingöl hatundu. 
rın sabah Buharaya gider, Adeta uyuyormuş gibi duru

yordu. 
reise yetişiriz!... Şive! yaklaşıp sandukanın 

Diye cevap verdi. kenarından lıakır bir boru 
Sokak ortasında kaldıkla-

rını görünce Şive!: 
- Bize gidelim! 
Dedi. Jirar başını salladı: 
- Evet, bize gidelim! 
Kelle Bekirle Pala Hüseyin 

yeni ahpaplarının nereye gi -
deceklerini merak ediyorlardı. 
Şive! kocaman karnını dön -
düre döndüre öne geçti. Dar 
sokaklar, harabeler arasında 
yurumıye başladılar. Büyük 
bir duvarı geçip köşeyi dön -
dükten sora Şive! küçük bir 
kapının önünde durdu, cebin
de!! bir anahtar çıkanp kapı
nın k"lidini açtı, içeriye girer
lerken Jirar izahat verdi: 

- Burası büyük bir konak .. 
Bizim sihirbazın mektuplarile 
burayı bulduk.. Bize bahçesin
de bir daire verdiler... Orada 
oturnyonız!.. 

Bahçeye girmişlerdi. ŞiRl 
kapıyı kapadı. Kelle Bekir 
sordu: 

- Biğebingöl hatun da yanı-
nızda mı? 

Şivcl hayretle ona baktı: 
- Biğebicgöl !ıatun-da kim? 
- Canım işte yanınızdaki 

ölü ... 
- Ha.. Elbette.. Odasının 

kapısıııı kilitli bıral..-tık .. Şimdi 
iğnesini de batıracağız! 

Bahçedeki otlan çiğniyerek 
iieriliyordı. Önlerinde bir ka
rartı belirdi. Geniş saça ı 
küçük bir köşkün onüne gel
mişlerdi. Mermer merdivenler
le ufak bir tıışl:ğa çıkıyorlar
dı. Burada yalın kılıç iki nö
betçi bekliyordu. Kelle ile 
Pala sihirbazın Seyit Ali reise 
!!asıl itina ve ihtimamla iyilik 
ettiğini o zaman anladılar. 

Sihirbaz Biğebi:ıgöl hatunu 
hem ölümden kurtarmış, hem 

de ta İstanbula k , dar rahat ve 
huzurla götürülmesini temin 
için her şeyi düşünmüştü. 

Nöbetçiler Şivelle Jiran hür
metle selamladılar. Jirar sofa
ya girdi, Şivel oda kapısını 
göstererek: 

- İşte!. Dedi, burada. Şiın
di iğnesini batıracağıı:... Her 
halde bu ölü değil, fakat diri
ye de benzemiyor. Anlaşdmar; 
bir şey vesselam!. 

Sililışurlar odanın kapısım 

açıp aylardanberi beraber bu
lunmuş olmaktan mütevellit 
bir alışkanhkla ölünün yanına 
girdiler. Korsanlar kapıda kal
mışlar Kelle gö'Ydesini dışarıda 
bırakarak başım içeriye uzat
mıştı. Şivel onların tereddüüi
nü görünce: 

- Girin, girin, korkmayın! 
Dedi. Korkaklığı korsanlar 
kabadayılıklarına ycdireme
dikl.erinden dişlerini sıkıp içe
riye girdiler. 

Köşedeki kerevetin üstün
de uzunca bir sandu1'.a vardı; 
içi pamukla dolu idi Biğebin 
göl hatun bu pamuk yığ·!l

lannın ortasında her tarafı 
bembeyaz şallarla sımsıkı sa
nlı olduğu halde upuzun ya
tıyordu. Şivelin söylediği gibi 
yalnız bir eli ve yüzü açıklı. 
Kelle ile Pala sanki uyandır
maktan korkuyor'uanış gibi 

çıkardı, bt~nu k1nnın boyalı 
b:r tahta kutuya geçirdi, içine 
gene sanclıık::dan çıkardığı 
bir şişeden bir mayi doldurdu. 
Borunun ucundaki iğneyi Bi
ğebingöl hatunun ko'.una ba
lırGı. bit m. ·· ddei iğne içeride 
durduktan sonra boruyu çekip 
çıkardı. 

"" Dirilen ölü 
Ertesi sahalı daha gün 

doğmadan dört kişilik kafile 
ellerimle bir sanduka ile yo
la çıkmışlar, Buhara yolunu 
tutmuşlardı. 

B •!ıaraya vasıl olunca Se
yit BErhan!a bidikte gelen 
R 1mil~ri sordufor. Seyit Ali 
reisiu burada şöhret ve itiba
rı pek ziyade idi. Yerliler 
Kelle ile üç arkadaşını reisin 
olduğu yere götiirdüler. 

Şivcl i!e Jir<?r Biğebingöl 
hatunun sanc'.ukl'.Sını yere :n

direrek avluda!l içeriye soktukr. 
Ko.-sanlaı· burada do:aşıp du
r~rrrdı. 

Kelle ile palayı görünce 
alay etmiye başladılar. Onla
nn ikide bir karagöz göster
meliği gibi ortadan kaybolup 
mey 'Rna çık.ınalan hepsinin 
garibine gidiyordu. Pala Hü-
seyin silahşurlara: • 

- Siz burada durun, boz 
içriye girip reise evvela m~s· -
eleyi anlatalım , bakalım ne 
diyecek ... 

Dedi. 14e1le Bekirle Pala 
Hilseyin etile büzüle reisin 
yanına girdi!u. 

Seyit Ali reis pek muhte
şem bir şekilde süslü bir 
odada idi. Kapının gıcırtısına 
dönüp -baktı, kendisinden izin
siz kafileden ayrıldıkları için 
kaybolan adamlarını görünce 
kaşlarını çattı, sonra mütefel
sif bir tarzda hiddetini yene
rek hafifçe gülümsedi: 

- Gene nerede idiniz? 
Diye sordu. Kelle Palaya, 

Pala Kelleye bakıyor, söze 
nasıl başlıyacaldannı bir tür
lü tayin edemiyorlardı. Pala 
HüserUı el.inin tersile bıyıkla
rını sildi: 

- Hani şu öldürdüğümüz 
Portekizli ~ovalye yok mu idi: 

Dedi. Reis gülmiye başla
dı: 

- Ne o ?. Yoksa dirilmiş 
"? mı •.. 
- Hayır, dirilmemiş ... Onun 

adamlarına rast geldik... Bu 
adamlarda bir mektup vardı ... 
bir de &anduka... Bu ilcisi de 

. "t . ' sı7:<:: aı m.ş ... 
cis bir şey anlamamı~h: 

- Ne mektubu, ne sandu
kası? .. 

Diye sordu. Pı:.!a H5seyin: 
- Onları alıp buraya ge -

tirdikl.. 
D:ye cevap verdi ve koy -

nundan mekh!bu çıkararak 
Seyit Ali refoe uzattı. 

( Mabacli var) 

Fr sız sefiri ~ehnedi 
F nı.115!% sefiri kont dö Şam-

brünün Paristen ~ehrimlze 
geldiğini bazı refiklerimiz 
y<:zmışlarsa da bu habct doğru 

1 

değildir. Sefir cenap" arı pazar 
gü ııiı geiecek ve aoğruca An
karaya gidec.:ktir. Sefir, Su
riye miizak~ratı iç.in yeai tali-
ı __ t ve salwiyeti lıa!z buluu
r,ı:ıJ:fadır. 

R. 1-Ialit 
Gene bir müna
kaşa kapısı açtı 

Hah'pleıı yaMlıyoı·: Suri
yede çıkan aı·aı) na
zelell'rl yüz ellilildı•ı·ıteıı 

Uefik Halit, Suriye i::;ll'l'i· 
ne hurnunu soknıak ble
di!f i dhelll' hücum l'l mPk
tedlrler. Hilhassa «l;Iuıi-

. alrn uuzell'si Uefik llali
ıliıı araıı olınuılı!jıııı, Suri-
ydileri ahil,aılar l'ıll'n i::;
lerde süz sahihi olamıya
ı•afjıııı yazıyor. Hcffü Ha
lit (< Yalıdl't » lıı lıunlanı 

vı'r~liı)i cevapta: 
«Hu lllPllllCkPLC siz ('l'• 

nuhıı u:whiılcn tı•::;rll' hıı
rurmıı;suıı uz. Ul'lld(•ııiz 

de !Jarhi ":-inıalillcıı uı•ltlim 
il'inıizdc . inıa'I ,.,arf,ı.ten 
n~·lip y••rİ<' .• nıi::; ·aslen 1-
raıılı ve ya man'rayı !J·ll'· 

biden !JCIİ!l lPVallUll <•ylı'
ıııi::; lll'"h'ıı C<.•zair!i ıu•lı·ı-, 
m• Zuaıııı~ \"I~ 111• uı·pfa 

var. Suı·iyc hali.kında lıir 
asıl n' nesil aramak ,.e 
hunu hayat YC hald ı kc
lıiıu i''İll sart krnmıak <Jİ· .... .. .. .. 
hi tarih, akıl ve lnsal" mu-
t)ıı)·iri lıir i;iC h<'n !Jİl"lll<'
~ ı•ı·t·uım. Kaınııı silsile
name dı•ijil nüfus tezke
resi arar. O sizdtı de Yar, 
hende dl'... Irk ve kaYnı 
ııw,,'ı•lesinc uelince: ıııa

lıima, ikimiz dl', halla 
Suriyeliler lh', ıwap sayıl
ııwz» diyor. 

Kap umbaga ~önde ... 
ren gönderene 

Anvers ticaret odası 
tarafından n1üracaat 
edilerek istenilen kap
lun1bağa nünıuneleri 
bir çok tacirleri ala
kadar etnıiştir. Kayaş 
tacirlerinden Yusuf 
bey de Anverse gön
derilnıek üzere kap
lunıbflğa nünıuneleri 
göndern1iştir. Bu nü
nıunelerin heğenilece
{ri Z}'llnedi!ivor. 

Yeni evler 
Penceresiz ola
cak, bu, daha 

sıhhi imiş! 
İleride evler ve bunların 

daireleri ne şekilde olacaktır.? 
Selahiyettar bir İngiliz mu

harririnin anlattığına göre, a
tinin evleri ve daireleri tama
mile penceresiz olacaktır. Da
ha şimdiden bu şekil tahak
kuk ediyor. Nivyorkta yeni 
binalar bu tarzda inşa olunu
yor. 

Amerikalı bir mimann an
latışına göre bu penceresiz 
binalar eski binalara faile ola
caktır. 

Çlinkü şimdiki büyük bina
lara pencere iına!i, bu pence
relerin tat!ıiri bi:yük külfet 
ve zahmetlere sebep olmak
tadır. Penceresiz binalar, insan
lan bir kere bu zahmetlerden 
kurtaracaktır. Ayni iddialara 
gore pencereler evlerin içine 
tozlu hava getirmekten, ev
leıi:ı içinde hararet dt!recesini 
bozmaktan başka bir şeye 
yaramamaktadır. Halbuki 
hav?.yı taı:elemek ;çin daha 
fenni ve mükemmel vasıta· 
!ardan istifade etmek müm
kündür. 

Pcncereledu hir faid..:si 
var.sa bunlardan dışarı bak
maktır. Bu da vakti telef et
mekten başka bir şey değildir. 
Ziya ıncs'elesine geiiııce pcn
ccı ~siz evlerde bütün tenvirat 
sun'i bir surette temin edile
cektir. Bu yeni binalarda, ült
ra viyolc ~ualarrndan da isti
fade edilecektir. 

Sahife 3 

T vuklar Rusyadan 
mı geliyor. . uş? 

Bir kariimiz gazetemize bir 
mektup göndermiş, diyor ki: 
Ceçenlerde hava karlı idi, bir 
dükkana tavuk yemiye gittim. 
Tavukçu kar dolayısile htan
bula tavuk gelmiyeceZinden 
endişe ediyordu. Sordum bu 
tavukların Rusyadan geldiğini 
öğrendim . 

İstanbulun ihuyncı olan fa -
vukların Rusyadan geldi_;:ı 1i 
öğrendiğim zaman hayretler 
içinde kaldım; İktisat vekale• 
tinin nazarı dikkatini celbedi
niz. Tavuk ta fabrikadan çık· 
maz ya! Doğrusu bu hale 
ağzım açık kaldı. 

Memduh 

* FenA çıkolatalar 
Bahçekapıda tramvay cad

desinde ve Karaköy köpnısü 

üstünde ne olduğu belirsiz 
maddelerle yapılrrıış çıkolatalar 
satılıyor. Bunlar ne çıkolatayiı 
ve ne de şekere bell%eınediği 
halde satılmalarına müsaade 
edilmesi şayanı dikkattir. 

karilerinizden M. Ali 

* Tramvay seferle-
rine dair 

Tramvay şirketi her sene 
ramazan servis.ini bayramın 
üçüncü günü akşamına kadar 
devam ettirirdi. Bu sene ra• 
mazanda çok şiddetli kış ol· 
du, kimse evinden dışarı l;ı• 

kamadı: Bayramda ise hava• 
!ar gayet güzeldi. Herke'I 
hem bayram yapmak hem de 
bir aylık mahpusluğun acısı• 

nı çıkarmak için sokaklara 
döküldü. 
Fakat ramazan servisi arife 
günü kesildiği için epey !ukıc.
tı çekildi. Tramvay şirketinin 
bu temenniyi nazarı dikkate 
alarak gelecek bayrama ra• 
mazan servislerini temdit et
mesi çok iyi olacaktır. 

* Kaldınlmıyan çöpler 
Bir kariimiz bize gönderdi

ği birmektupta Beyoğlu Peş
kirci sokağındaki hanesinin 
önünde duran kar zamanın
dan kalma çöplerin hila kal
dırılmadığından şikayet et
mektedir. 

Y tınanlılaı,. 
Hronikanın ha
reketini münase
betsiz buluyorlar 

Yunanlılar bile takbih e
diyorlar. 

Şehrimizde çıkan Rumca 
Hronika gazetesinin Türklüğü 
tahkir eden bir tefrikayı bir 
Atina gazetesinden nakletme
sinden dolayı bpatıldığı ve 
sahibinin tahtı muhakemede 
bulunduğu malumdur. 

Bu gazetenin o yazıyı ikti
bas etmekle trtikip ettiği ha
inliğin derecesi bizzat yunan
lılarca bile müdafaa edilmive-
eek bir mahiyettedir. 

Lehimize yazı ya:ı:masma in
tizizar edilemiyen Atinada çı
kan Proiya gezetesi bu hadise 
hakkmda bakınız ne yazıyor: 

- Hronika gazetesinin bir 
Atina gazetesinden naklettiği 
ve Anadolu vekayii harbiye
sinden bahseden tefr;ka 
Yunanistanda yazılmış ve 
Yunanistan ahalisine hitap 
edilm~ti. Bu hatırat Atinada 
pek il neşredilebilirdi; fakat 
İstanbulda çıkan bir Rumca 
gazetede \'e ahden ve kanu
nen Türk olan f stdnb11ldaki 
Rum akelliyetine hitab~n 
neşredilmezdi. 

Böyle bir hareket bilhassa 
Türk-Yunan müzakeratı nazı 
bir devre geçirmekte olduğu 
bir zamanda hakikaten müna
sebehiz bir şey oldu. 
. Bize göre bu hareket mü· 
<;S~. r !;: r hadise tt>çkiJ clrr ı> 



Sahife 4 

BlrAvuçkiil 
t~uharrfrl: iM.Tu~ 

ıgıı1ızı anladım 
Fakat içinizi ya an, muhzır 

başı 1değil ya! 
-103-

Bayraktarın mertlik 
damarları te'prenınişti. 
Şu zcbunkeşliğe niha
yet vermek isti:ordu. 
BinaenalCyh, ağanın 
tahkiramiz sözlerine 
metanetle mukabele
den geri kalmadı : 

- Y andıvınrza inan
dım, fakat sizi yakan 
muhzırbaşı değil a, bu 
zavallıdan 1 ne istiyor
sunuz? 

- Ne mi IStiyorum, 
ne mi istiyorunı?Onun 
canını almak, kanını 
içmek istiyorum. 

- Niçin efendim, 
günah değil mi? 

- Ya onun yaptığı 

günah de<Til miydi, 
edepsizlik değil miydi, 
cinayet değil miydi? 

- Ne yaptı ki? 
- Daha ne yapsın 

be herif? Benim sev
gilime el kaldırdı, onu 
çıplak çıplak gördü, 
pis gözlerini onun te
nine de<Tdirdi, onu 
döv<.iü. Onu sürükledi, 
onu mahkemeye ka
d_ar ~tirdi, kadı ola
cak katırın karşısında 
ayaK'ta durdurdu. Da
ha n yapsın, daha ne 
yapsın, yeryüzünde 
buooan daha büyük 
günah işlenir mi? 

Bayraktar, azim bir 
hayret içinde mırıl
danabildi : 

- Bunları hep bu 
mu yaptı? 

Şu orospu çocuğu git
sin, ona el kaldırsın 
ha. Sen olsan dava
nır nıısın? 

Bayraktar, şinıdi işi 
anlanııştı. Terscnkli 
oglu kıskançlık ateşile 
yanıyordu. Deminden
beri bağırıp çağırına
sı, şu adaıncağızı böy
le zincirler içinde in
letmesi hep sevda ve 
kıskançlık neticesi idi 
[1 ]. l\lustaf a, bu defa 
da muhterem ağanın 
haline acıyordu. Ba
basının sözü den1ek ki 
doğru idi : Avrat şerri 
yan1andı. l\lan1afi, 
ınes'ele çok garipti. 
Bir kadın, bu l·adar 
kudretli bir adamı na
sıl olup ta şu hale 
vetirebiliyordu? Bay
raktarın itikadina gö
re kadın kısnıı, niha
yetünnihaye bir tatlı
ca meyveden ibaretti. 
Yenilir, haznıolunur 
ve unutulurdu! İsnıail 
ağa gibi her dilediğini 
yapnuya kadir bir 
şahsın, bu derece basit 
bir hakikatten gafil 
oluşunu, bayraktar, 
hayrete layik bulu
yordu. 

(Mabadi ) 

[1] Lisanı tıpta «Delire de 
jalusiye» denilen kıskançlık 
hezeyanı, ekseriya alkol ve 
morfin müptelalarında görülür. 
Bu hal «hezeyanı i'tisafinin» 
şehevi ve pek mühim bir 
şeklidir .. 

MAVİ TUNA GÜZELi 
LİA MARA ve . HARRİ 
LİDKE nin son temsilleri. 

pek yakında 

MAJİJK Sinamasında 

ŞEHt EMANETi BU AKŞAM 

on Saat 

Dileııciler 
Emanet Adliye 
vekaletine mü

racaat mı 
ede-c~k? 

Dilencilerle nıücadele 
ıçın polis ve zabıtaı 
belediye nıemurların
dan mürekkep bir te
şekkülün faaliyette 
bulunduğu malumdur. 
Al: kadarlar yalnız tu
tulup n1ahkemeye. ve
ri len dilencilerin sür
atle nıuhaken1e e<lil
nıediklerinden şikayet
çidirler. 

Dilencilere ait dava
ların diğerlerine tak
diınen yapılması, bu 
suretle bunların tek
rar dilenrnelerine m8-
ni olunınası için Adli
ye vekaleti nezdinde 
teşebbüs icrası Eına

netçe dü~ünülnıektedir. 

Terakl(i .. 
M. Huvere göre 

ferdiyetçilikle 
kabil 

Amerika reisi dimhuru M. 
( Huver ) tarafından yazılan 
bir makale " Dey!i Eksprtıs ,, 
gazetesinde intişar etmiştir. 

Amerika i:Ümhur reisi , bu· 
gün dt:nyada şayi olan içti
mai ve iktisadi cereyanlardan 
bahsederek bunların birbirile 
mücadele ett:ğini anlatmak
tadır. 

Bu cereyımiar , ferdiyetçilik 
komun·zm, sendikalizm, kapi
talizm ve otokrasidir . Mister 
Huver bu cereyanların mer 
biri hakkında mütaliiat ·der
meyan ettikten sqnra Ameı:i
kan ferdiyetçiliğini şu kelime
lerle izah ediyor: 

Sabri bey 
Sabık ziraat 
vekilimizin ls

/iJ bula bir 
tavsiyesi 

Yeni Bü.laeş se!irjmiz Sabri 
bey bugünlerde Bükreşe gi
decektir. Sabri bey kendisile 
görüşen bir müharririmize, 
henüz yeni vazifesine ba,la -
madıi;ı için beyanatta bulun -
mak istememiş; mamafi başka 
bir mevrua 1emıu etmiştir. 
Sabık ziraat vekilimiz di -

yor ki: 
- « 1 tanbulu şimdikinden 

çok iyi bir hale ve refaha 
isal etmek ınllınklliıdür. Bunun 
çaresi, Çekmecedeki gölün 
etrafına kav.ık fidaııl dikmek-
ten ibarettir. , 

Bu iş için ( 5-1 O ) bin lira 
kafidir. 10 sene sonra bir 
milyon kavak yetişecek ve 
her sene bunun çal s .ndan çır
pısından, ticaretinden, İstan
bul halkı büyük istifade ede
cektir. 

Kavakçılığa lazım gelen 
ehemmiyet verilmelidir. 

.Hatta, her sene her bele
diye, bir milyon kavat dikse, 
bundan bütün memleket müs
tefit olacaktır . Bu benim 
idealimdir.» 

Geneo! · 
Eczacılar, yeni 
bir hesap göste

riyorlar 
· Eczanelere veriien ispirto 

fiatı kiloda (135) kuruştan 
-kap ücreti hariç- 300 kuruşa 
çıktı. Bu fazlalaşmadan ilaç 
fi:ıtları da yükselmiştir. • 

Ecza ar Cemiyetinde yapı
lan bir heı:aba göre, dahilde 
yapılan ilaçf ardıın yüzde kırk 
beşi ispi• olı.:dur. Bu kısım 

ilaçların eskisine nispeten 
yüzde (f 25) defa bahahlaş
ması liizım geld'ği a}'Di hesap 
cümlesinclendir. Eczacıların bu 
hes::bı Sıhhiye Vekaietincede 
t~tkik edilmiş, bu nispet 
mübalağalı görülmüş, mamafi 
ispirto ile yapılan ilaçların 

' bir mıktar bahalılaşacağı 
« Amerika ferdiyetçiliği ni

hayetsiz bir menbadan fışkırı-
yor. Amerikada ferdiyetçilik zaruri gör:ilmü~tür. 
her ferdin dimağ ve kalbinin Eczacılara göre ?tir ayda 
kabiliyetlerini inkişaf ettirmiş- kendilerine veracn ispirto 
tir ki terakhinin yegane mıktarı «10,000» kilodan iba-
menbaı da budur. Sosyalizınin rettir. 
iflasını yalnız Rusyamn muvı:.f· Bu k:!dar ispirtodan farzı 
fakiyetslzliğinde aramamalıdır. muhal olarak kiimi!en kaçak 

Sanayiin rnillileştirilmesi hu- rakı yapılsa «30,COO>> kilo iç-
susunda bizim uğradığımız ki istihsal olunacaktır. Bu 
ademi muvaffakiyet te şaya..•ı mJctar ise yalnız İstanbulun 
dikkattir. » bir 1';;n:ük rakı istihlakidir. 

il! mııııııımııunı ıııwıımı11!11l11111:ıııı: =.ı rnıı il ırn · ıH~ı 111111ii11111111111 
l.\l Fevl·a!adc bir ın vaı akıet • 

- Öyle ya hep bu 
kodoş yaptı. Süluyu 
'tutmak için. evine gi
dince herifi kaçırdı. 
Beninı yarimi hırpa
ladı. Ben niçin yaşıyo
rum? Onun için, hep 
onun için degil mi? 
Ayanlığım onun İçin, 
ai{alığım onun ıçın, 
haznem onun için, bö
lüklerim onun için, bu 
ten, bu can onun için! 

~ ~ ~~ 
l ıııı ! 111 ! 

t 21 30 d ı"' A S R İ § İ N E M A D A . 
saa ' a kemali muvaffak;yctle gösterilmekte olan -. 
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3 perde ve sefahat alemlerini tasvir e mekte ise de mevzuu ibret- 1 
Nakili: . amizdiı·. 16; rnatinesile &l.ıvared VARYIITE 

lmmııııımıııııım ım " ;oı ,ıısııııın. ~: ' . ·rumıımu~ı:i 
İ. Galip bey 

t\ M~~A~IR~ 
t M.llJRfWJ • 
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O imza, Hurrenı 
için başlı başına bir 
alameti fazilet idi. 

l\lakale sahibinin 
Fatihte müderris 
olduğunu anlamakla 
beraber diğer sıfatla
rını idrak edemiyor ve 
bu ademi idrak tesirile 
onun pek alimekam 
bir şahsiyet olduğuna 
intınıyordu. Bu inanış. 

onun gözü önüne acip 
bir heyula getiriyordu. 
Yarını top yeşil tül
bentten nıanıul koca 
bir sarık, iri ve mühip 
bir çift göz, büyük bir 
burun, «berveçhi mes
nun» dudak üstüne 
gelen kısımları kesik 
uzunca bir bıyık, gö
beğe kadar inen bir 
sakal, kırn1ız1 katnıer-

lerle ınuzeyyen 1·ahn 
bir ense ye bu kellevle 

• 
enseyi taşıyan ağır bir 

.. ti \'UCU ••• 

İşte btı nıüheykel 
adam, elinde bir ka
mış kalem, battal bir 
kağıt üzerine eğilerek 
yazıyor, n1ütemadiyen 
Hurrenıin isnıini yazı
yordu. 
Delikanlı neden son

ra, makaleyi de oku
nıak lüzunıunu hissetti. 
lki satırda bir, gözleri 
gene kendi isınine 

·ühse!nıel· !:'artile, de-

rsh n efendinin ına-
1 ·alJSini okudu, ve bir 
~e\! anlaniadı. «eddai • • 
~lnhirülfen:. i)) efendi, 
<< I akan1ların r ı·olü! » 
ı ıakalesinden bahSedi
yor, ancak kullandığı 
kelinıeler Hurreme hiç 
bir mana ifham etmi
yordu. ~lamafi, ken
disine «hazretleri» diye 
hitap eden şu zatın 
sövüp saymaaığına 
şüphe yoktu. Bu itibar 
ile!, şu anlaşılnııyan 
ınakaleyi bir iltif atna
n1e olarak kabul etnıek 

17 Man 

Avukatlar .atlatılamaz/ar mı? 

e Jlı>u nı~ ~m,~lk'lt
0 

• 
iki ve ·ı arasında şayanı 
dikk t bir münakaşa oldu 

Gazeteciler arasında «atlat- 1 

mak» ve «atlamak» tabirleri 
muayyen bir mana ifade eder 
ve sık sık kullanılır. Bunlar
dan birincisi, haber, bir 
gazetıici tarafından diğer 
meslekbışlarından evel alınıp 
neşredildiği takdirde, zikredi
lir. O gazeteci için «Diğer 
gazetecileri aLlattı!» ·denilir. 
Tabii bir ~ziyette o·haberi alıp 
nef]"cdemiyenler hakkında da 
ikinci tabir sarf olunur. «Atla· 
dılarl» denilmesi, bu haber 
muvacehesindeki yaziyetlerine 
işaret eder. 

«Atlatmak» bir gazeteci 
için en b .. yük muvaffakiyet 
sayılır. Gazetesinde, b•a 
gazetecilerin - öğreneınei:likleri 
bit haberin, bilhassa aıilhim 
bir haberin intişarı, kendisi
nin gazetecilik noktai nazarın
dan kabiliyd'ne delalet ettiği 
kadar, bunu öğrenmiyen mes
lektaşlarının da aley}ıinde birer 
not ortaya çıkarır, ve nihayet, 
«atlama., nın verdiği can sı
kıntısı yanında «atlatma» nın 
da kendisine mahsus bir zev
ki vardır! · 

Anlaşılan, gazetecilik nok
tai nazarında meziyet adde
dilen «atlatmak» diğer mes
lektaşından ·ve ya meslektaş
larından evel davranmak, 
başka mesleklerde çalışanlar 
için meziyet telakki edilmiyor. 

Daha doğrusu müteyakkiz 
davranmak daha çabuk, daha 
eve! hareket etmek meziyet 
telakki olunmakla beraber, 
bunun « atlatmak » tabirile 
ifadesi hoşa gitmiyor. 
• 
Iiıraç edilen 
pamuklarımız. 

Son bir ay zarfında 
Adanadan «4,200» bal
ya panıuk ihraç edil
miştir. 

Yunanlı bir ban
keri soydular. 
Şikago Tribun yazı

yor: Kışı geçirmek 
üzere Nise gelen Yu
nan bankerlerinden 
Hıristo Folidisin kıy
meti bir ınilyonu ge
çen eşya ve nıücev
herleri çalınnııştır. 

Niste, bir köşkte otu
ran ·bankerin kasası 
kırlın1ak suretile hır
sızlık yapıln11ştır. Bu 
eşya arasında bazı 
nıühim evrakın bulun
duğu da.: kaydedilnıek-
~ .. ul ;ı. 
~ . . 
lf.zım geliyordu. 
Delikanlı, Sen1a ga

zetesi idarehaııe>İnc 
kadar tath bir sarhoş
luk içinde kaldı ve 
Kamran beyle karşı-
laşrr karşılaşmaz gülünç 
bir tehalükle sordu: 

- Bu dersiam Ef. ne 
diyor, Allahı seversen? 

- Sizi tebrik ediyor! 
- -=-ı Ne münasebet, be-
· nimle dostluğu nıu var? 

- İlim alenıinde ta
nışmıya hacet yok. 
Bir fiki , bütün erbabı 
tefekkür tarafından 

Son günlerde mahkemele
rimizden birinde bu tabirin 
sarfı yüzünden iki avukat 
arasında hararetli bir müna• 

. kaşa olmuştur. 
Ayni şahıslar arasında kar• 

şılıklı olarak açılan iki dava 
tevhiden rü'yet edilirken, ma• 
hkeme, hangi davanın daha 
önce ikame olunduğunu araş• 

tırıııış , bir tarafın avukata 
~öyle demiştir : 
- - Bizimki bir müddet son• 
ra -aÇılmıştır . Meslektaşım bu 
busôsta beni « atlatmıştır 1 » 

Öbür tarafın avukatı, bunun 
üzerine ayağa kalkmış , ş• 
mukabelede bulunmuştur: 

Hareketimin ( atlatmak) 
tabirile tavsifine teessüf ede· 
rim. 

Ben müekkilimin hukukunu 
sıyaneten bir dava açtım. Mes
lektaşı_m müekkilinin davasını 
daha sonra açmış. Ben daha 
eve! davranmışım. · 

Bundan dolayı beni « at ., 
!atmak » tabirile niçin m~a • 
haze ediyorlar? Mahalline 
masruf olmıyan bu tabiri şid
detle reddetmek mecburiyeti
ni hissediyorum. 

Bilmukabele diğer avukat 
bunu hakaret kastile söyleme• 
diğini izah etmiş, mahkeme 
reisi de « yani fikrinizi baş -
ka, d ah a münasip bir 
tabirle beyan ve izhar 
edebilirdiniz, demek istiyorlar. 
İzahınız lfufidir. Sui tefehhüme 
mahal yok, efendimi»· demiş, 
münakaşayı müdıohalesile ya
tıştırmıştır. 

Bunlar 
n ıl oluyor 

Firari Ermenilerden olup 
her nasılsa fimdiye kadar 
Mersinde kalmıya muvaffak 
olan Agop Ayvazyan, Yuna
nistanda Türkiye ricali inldlii
bına ıuikasitler tertip ve icra 
etmek üzere teşekkül eden 
İntikam komitesi müessislerin· 

den olan Bodosakiye ait ve bugü
ne kadar saklanmış olan ve 
hükümete intikal etmesi icap 
eyliyen eşyayı satmaktadır. 

Geçenlerde Mersinde kışla 
caddesinde tahlncilerin konağı 
altında 38 numaralı mağaza 
satılmıştır. Bu eşyanın giiya 
Bodosaklnin vekillerinden Pol 
Molyaya ait olduğu söylenmek· 
tedir. Sonra emlaki milliye 
dairesince satılmakta olan 
eşya ve emvale müdahale e
derek Bodosakinin vekili u
mumisi olduklarını göstermek
tedirler. 

Yeni Adana 

ÖLÜM 
F':DAılLERİ 

tal·dir ve ya tenkit 
olunur. u hoca da 
sizi takdir etmiş! 

- Ne diyor? 
- Ol·unıadınız mı? 
- Okuı u 11 ama an· 

lanıadını, rfürkçeden 
z!yade Arapçaya ben
zıyor. 

- Buna üslubu ali 
ve ya üslubu nıüzey~ 
yen derler. Nitekim 
sizin yazılarınız da öylel 

- Öyle olsun, siz bu. 
adanını ne demek is
tediğini söyleyin. 

Mabadi var 

• 
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I)th 'Y,\DA OLUP BİTEN 
\'.\KALARDAN İNTİBALAR 

"' dl 

JJJeniz kızı gibi 
~~----------~-11~asallarda isittiklerimiz , 

~~akikat mi oluyor? 

. M!lsal arda okur ve küçük 
1ken baminnelerimizden işitir
dik.. Deniz kızları varmış .. 
lieın suda balıklar gibi yaşar, 
heın ele karada insanlar ara-
81tıda ömür sürerlermiş. 

Masal olan bu efseneyi bu
g'Ün bir hakikat olarak göru-

' yoruz. Amerıkil da yedi ya
şında bir kız çocuğu uzun 
müddet denizin dibinde kalı
yor ve oyuncak yerine balık
larla bebek oynar gibi oynu
yormuş . F otograf, yirmıncı 
asrın deniz kızınını deniz al
tında balık bebekleri ile oy-
narken :>lınmıştır. 

~~----------~-erhame .(~ iizellil{r 
annedildiği gibi! Senin için nelere 

bütün insanları 1 katlanıyorlar 
terketmiş deği1 

Mııı. l\Ludyıı 1 iklri. 

f' ransanın sinema yıldızla
lldan ve şarkı söylemekte 
k ınahir, sesi ve kendi gü

tl bir sanatkarı vardır : Ma
~~ Klodya Viktri.. Bu kadın 

1 ve kendi güzel olduğu 
dar da güzel bir ahlaka 
~İktir. . 

~il sene havaların ve kışın 
atillınemiş bir şekilde şiddet-
01ınası her yerde hayat se
eUerini artbrdığından madam 

Yanın merhametli kalbi 
~eerıııir olmuş. Kendisi ka

erli sıcak salonunda yaşar
karlar albnda sürünen 

· 'b Çıplak, sefil aileleri ve 
asaa hunların çocuklarını 
İltıınüş. Zengin de oldu
~<lı:ı servetinin bir kısmı 
il biçarelere yardım ete· 

U~ kurmuş. Karın en şid-
1 bir gününde kürklü 

lllos .. - . k . ....u gıyere Parisin 
ltı. ~ ~ ınahallelerine koşmuş; 

Yllt yirmi çocuğu baş
ll ayağa giydirmiş. 
a 11111~ ana ve babala -

da Yardım etmiş. Ne ka
d borçlan varsa vermiş. 

ı. atı başka alb yapruyu 
'<lllık d" A. e ınıniş. 
Yrıca h 

er sene albşar ço-
'!larak . tikball . il 

lrtıl ıs en e 
tl11 olacağını va'detmiş. 
· Vesile ile Fransa hükiı
ıııde11 l . 
alaıt eJYon Donör ~anı 

d' bu sinema yıldızı 
1 p • 

~eu 11119 ıtfakında daha 
e Parlaınıya başlamıştır. 

Evelce bir söz vardı: para
ya itibar edilir... Bu söze 
şimdi daha mühimi ilave o
lundu. Para kadar, paradan 
ziyade güzele ehemmiyet ve
riliyor. 

Erkek ve ya kadın, bir in
san güzel oldu mu, her mec
lise buynın ediliyor . Çirkin 
i!e bir yerde yüz bulamıyor. 
Çirkinler kendi kendilerinin 
esiri olarak zından hayatı ya
şamıya mahküm kalıyor . 

Fakat fen her şeyde olduğu 
gibi du hususta da çirkinlerin 
imdadına yetişmiştir. Cerrah
lık ilmi Avrupada o kadar 
ileri gitmiştir ki onun saye
sinde artık ne uzun kulaklar, 
ne çarpık burunlar, ne şişkin 
göz kapakları .. 

Hiç bir şey.. Hiç bir vücuı 

arızası mukavemet edememek• . 
tedir. Hatta yüzlerdeki buru
şuklar bile ... Buruşukları izale 
için de resimde gördüğünüz 
gibi kulak hizasından yüzün 
derisi kesilmekte ve bpkı 
davul derisi gerer gibi gere
rek buruşuklar kaybolmakta 
sonra da kesilen yer hiç belli
siz dikilmektedir. 

Alcttı elcktril(iye 

Tamiratı 
l~lektrik şirketinin 
alatı elektrikiyenin 
Küçük tamirahm 

Meccaı1en 
digerlerini 

el emeğin 
almadan mal 
olduğu fiatla 

icra ettiği hiç 
k!mseyo meç

hul değildir-. 

Soa Saııt 

Saat on üçü hiç çalar tnf? 

Derin hir sükut içinde 
H 

Ojen amca 
ıüstline 

,kendini yatağın 
attı, ve ... 

-78- ıVakili: A. Cemalettilt 
Baron de Kastriv Öjen am

cayı bir müddet sessiz, sada
sız temaşa ettikten sonra sö
züne şöyle devam etti: 

- Şayet bu misafir per
verliğimi sui istimal ederde 
taşın nerede bulunduğunu 
haber vermeyecek olursanız 
o zaman iş değişir. O zamam 
her türlü vasıtaya müracaat 
ederim. İşkence, sizi aç susuz 
bırakmak... Evet bunların 
hepsini tecrübe ederim. Bina
enaleyh iş tatlılıkla olsun 
mösyö Kroşe.. Yoksa billahi 

1 sizi dünyaya geldiğinize nadim 
ederim ... 

Bu sözleri Öjen amcanın 
yuzune püskürdükten sonra 
baron dö Kastriv penceresi
ni kapadı ve kapının önünden 
çekildi. 

Odada yeniden derin ıir 
sükut teessüs etmişti. 

Öjen amca kendini yatağın 
üstüne attı ve elile yüzünü 
örterek: 

- Aman Allahım, diye in
ledi, bu herif deli, hem de 
zır deli! Ben bu delinin elinde 
neler çekeceğim, neler ..... 

Bir müddet sonra Öjen am
ca efsanevi kıymettar taşlarla 
süslü odadaki mermer karyo -
lada mı~ıl mışıl uyuyordu ...... 
. . . . . . . . . . 
Öjen amca uyandığı zaman 

yine yatağından çıkmamış ve 
derin derin düşünıniye baş
lamıştı. 

Klod Meryadekin yazı oda
sındaki masasının gözünde, 
bir muhtara defterinden kop
muş bir kağıt parçasına ya
zılmış olan şu cümleyi tekrar 
hatırlamıştı: 

«Daha iki metre lazım ol
duğunu " L.. ,, a hatırlatmak 
için yarın ]an görülecek; giz
li emanet kendisine teslim olu
nacak. Çenesini sım sıkı tutma
sı kendisinden bir defa daha 
talep ve bu husus kendisine . 
ilıtar olunacak . » 

İşte Öjen amca Kellerle 
karşılanmazdan eve! Merya
dekin yazı odasında bu esrar
engiz cümlenin müeddasını 

anlamaya çalışırken karanlık 
basmış , Öjen amca masanın 
üzerinde duran elektrik lam
basını yakmak istemiş fakat 
lambanın yanmadığını görünce 
ampulu sökmüş ve ampulun 
yuvasından nefis bir pırlanta 
çıkmıştı. 

Biraz sonra da Keller oda
ya dahil oluyor ve Öjen am
cayı tehdide başlıyordu ki 
vak'anın bu safhası karileri
mizce malumdur . 

Öjen amca işte mermer 
karyolanın kenarına oturmuş, 
çenesini avuçlarının içine al
mış, bunları düşünüyordu. 

Aceba cıldırmıs ' , 
mı idi? 

Geçen gün Sökede garip 
bir facıa olmuş, sebepsiz yere 
bir adam gözünden vurulmuş
tur. Hadise şudur: 

İzmirden gelen tren tam 
istasyona girerek Söke ticaret 
odası reisinin oğlu belinden 
tabancasını çıkarmış ve trene 
ateş etmiye başlamıştır. Bu 
sırada bir: 

- Yandım 1 
Feryadı duyulmuştur. Tiren 

durduğu zaman bu feryadı 

koparanın yolculardan Sinan 
efendi olduğu aıılaşılmış ise de 
vak'anın sebebi öğrenilme
miştir . Failin çıldırdığına 
hükmolunmaktadır. 

"Cebelinur,,ile "Deryayinur,,un 
ayn ayn taşlar olduğu ise 
bulmuş olduğu ikinci esrar
engiz puslanın muhteviyatın

dan anlaşılıyordu. 
Şimdi Öjen amca murassa 

odada bir aşağı bir yukarı dola
şıp duruyordu. Zavalh tilkiye 
gelince efendisinin nasıl bir 
çıkmazda bulunduğunu anla
mış gibi sessis ve sakin 
öteyi, beriyi koklayıp dolaşı
yordu. 

Öjen amca bütün taharri
yatına rağmen odanın. bir 
menfezini bulamamıştı. Öjen 
amca bu menfez taharrisile 
meşgulken kapı tarafından 

gelen müstehzi bir kahkaha 
üzerine arkasına döndü: Mös
yö Kroşe yine gafil avlanmıştı. 

Baron dö Kastrive kapıda
ki mahut pencerecikten şey
tani kahkahalar savurarak 
kendisine müstehzi bir eda 
ile diyordu ki: 

- Nafile zahmet etmeyi
niz. Mösyö Kroşe, içinde bu
lunduğunuz odanın menfezi 
mahreci velhasıl hariçle hiç 
bir teması yoktur. Hiç tered
düde mahal yok azizim, elim· 
de tamamile elimde bulunu· 
yorsunuz. İktidar ve mehare 
tiniz milkrrep ve bizce dıı 

müsellem olmakla beraber 
bundan kurtulmıya imkan 
bulamıyacağınızı lutfen kabul 
buyurunuz. Azizim!. 

Öjen amca omuzlarını kal
dırdı ve kapıya arkasını dön
dü. Baron bu hakaretamiz 
hareketi görmemiş gibi devam 
etti. 

- Sizin için yegane çan i 
haJas, tekrar ediyorum, aradı
ğım taşı bana teslim etmek ' 
ve yahut ta bu taşın nerede 
saklı bulunduğunu bildirmek
tir. Öjen amca bu sözlere de 
cevap vermeyince baron doğ
ru dan doğruya maksada 
girişti: 

- Geceleyin İyice düşündü
nüz 'mü? 

- Evet düşündüm. 
- Demek ki bir kaç saat 

yalınız kalınca vaziyetinizi 
muhakeme edip bayırlı bir 
netice elde ettiniz öyle mi? 

- Evet pek hayırlı bir ne
tice elde ettim. 

- Bravo, Bu neticeyi öğre
nebilir miyim? .. 

- Bu şerait dahilinde ara
mızda sır muhafazası tabii 
mevzuubahs olmaz: Düşündüm, 
taşındım ve «Deryayınur» un 
nerede saklı bulunduğunu siz 
efendime haber vermemiye 
karar verdim. 

- Acaba yaıılış mı İşitiyo
rum? 

( Mabadi var ) 

İngiliz kilisesi 
reisi geliyor. 

Atinadan bildiriliyor: 
İngiliz kilisesi reisi ve 
«Ccnterbury» baş pes 
koposu nlart sonlarına 
doğru Atinayı ziyaref 
edecektir. 
İngiliz başpeskoposu 

İstanbula da uğrıya
caktır. 

İngilizce ve Fransızça 
Dershanesi 

Hususi dersler 

T epepaşı. Numara 51 Ha
çopolu apartımanı. İngilizce 
ve Fransızca muallimi. 

Sahife ;') 

Amerikalılar '11u1anı tasYir eden 
hiiyiik b~r filiın ~Taptılar 

( Nuhun Gem; si ) , Amerfü:-!• ·r I' re'! zamanlarda yaptıkları 
fil imlerden en fazla masr.: ,, ,. , c Fahalıya mal olanıt!ır • 
[ Vemer kardeşler ) şirketi h•s:ıbına yapıl.ın bu fılim 
ıundan iki ay kadar eve! ih:ml\l c< ilmfa ve dünya piyasası;- a 
ıkanlmıştır. " Nuhun Gemisi » A' rı:pada ilk defa olarak 
ondranın Pikadilli tiyatrosun'~a 1\Iartın (19) unda gösterilmiye 

1:. aşlanacaktır. 

Kurdele, mevzu itibarile b . ıca iki safhayı ihtiva etmekte, 
umumi harp içinde geçen biı· vak'ayı ele alarak nakleder:Cen 
güzel bir baglanışla tarihe ve efsaneler devrine geçmekte, 
Tufan, Babil Kulesi hikayesini anlatmakta, Bu esnada ayna 
aktörleri aynı vaziyetlerde kullanmaktadır. 

Filimde en büyük kadın rolünü Dolores Kostello yapmış, 
Nuhnn oğlu Yafes ye genç Amerikalı rollerini Corç Obriyen, 
Nuh rolünü Pol Makallister, Nuhun oğlu Ham ve Amerikalı 
asker rollerini Cin Vilyams oynamışlardır. 

Eser büyük masraflarla yapılan çok muhteşem sahneleri 
ihtiva etmektedir. 

Resimde yukarda Nuhun gemisi, ortada Tufandan bir sa• 
hne, aşağıda Babil Kulesi görülmektedir. . 

Küçük çerçeveler içinde solda Dolores Kostello ve Cım 
Vilyamsı, sağda Pol Makallister ve Corç Vbriyeni her iki saf
hadaki kıyafetleri ile görüyorsunuz. 

Bir rum şoförün 
cinayeti 

Kıbrısta Andoni is
minde bir rum şoför, 

kasten Hüseyin atlı 
bir ·r ürkü çiğniyerek 
üldürn1üş ve altı ay 
aiYır hapse mahkum 
olnıuştur. Bu haberi 
veren «Söz» refiki ıniz, 
karar verilir verilınez 
şoförün gülümsediğini 
kavdetmektedir. 

• 

Torsusta gazoz 
fabrikaları 

Tarsusta n1evcut bir 
gazoz fabrikası kafi 
gelmediğinden bir 
ikincisinin daha tesisi
ne karar verilmiştir. 

Çocuk hafi-ası 
Himayei Etfal cemi
yetine yardım ediniz 

« Himayei Etfal » cemiyeti 
bir çocuk haftası ihdas et -
miştir. Bu haftanın başı 23 
Nisandır. 

Çocuk haftası zarfında 
« Himayei Etfal » e yardım 
edecek olursanız, vatanın 

istikbaline en büyük bir 
kuvvet vermiş olacaksınız. 

İstikbali taşıyacak büyük 
Türk yavrularının boyunları 
bükük, gıdasız ve bakımsız 
kalmalarına hiç bir Türk 
rıza göstermez. 

Cemiyet son 4 senede 
257,561 çocuğa yardım et
miştir. Bu şefkatli eli yardı
mınızla kuvvetlendiriniz. 

( 
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K1ıvu,'a atılaıı <:ocuk: .. 
• J 

1'ır zıımanlar adliye ııw -
ıııı(l'bıju etmi§ lıir ıır/;adaşım 
(/fl~: 
~ JJııııdan lam yirmi sene 

ı •uı~ıı/. A.dııpazar111d11 mııs/1111 -
lif; . O vakitler Çerkcsleriıı 
saı a gıiuenl'rek her lııraflıı 
/;11f'ıelW11ılık ellikleri bir de -
ııir?I. Allulıın gıiıııi ııcckıcal 
ı·ks!t. .Uııa::dı. Cıirmıi mes -
!ı ıııt. gilmeklcıı bıkmı!j. cısıiıı
ıııı~l»ıi. Bir gıiıı gcııc ıızıık 
bir Jıöyderı lalıkikaltarı dönıi
yordwn. 11rabam şclıre gire
a.iiı' umıwı bir ihtiyar lelıiı~lı 
!elıi!Jt !Jamıııa yakla~lı. Oıı 
ladıfı.. olııran laııdarıııalar 
ııııııli olmak istediler. Beıı 
tal•ib 

Bırakıııl 
JJcAim ue ilıiiyarı ılcrlıal 

/11111rlun· « Şalıiııler » kiiyıi -
ıııl ıı ınulıtanydı. JJizim eııde
/;i lıirnıdriııi11 dayısı olılııf/cı 
ıciıı Jw· şelıre gciişi11de mu -
hakkak bizi ziyaret ediyordu. 

. H•vrola a!Jaaı! 
llı~Gr111 yıizıiııdc ııc gu::.

ll'l'irrdc bıiyıik bir teessıirıiıı 
derin tıl.el'i görıiıııiyorı/ıı. 

.'Wl'ma /ıeyiııı, /){'il dl' 
si:e ıırtrıyordııııı. Hi:iııı kö 
yıııı ıııı.:ı:lısıııı lıı/ıi bilmezsin. 
Fa(>at ffircceksiıı! 

lfıfiyrr ııı:k acı/;/ı lıir <\lllı!ıı 
çelcli. Gö:::lcri sııl•ıııımldaıı 
s<idl'l"iııe deuaııı elti: 

- 1$11 Nıızlı .\lalıcıı li!}lip 
le !/(n·.ttır/ı lıir /;ı:dı : Dal!fa 
dcdga sure scıçlcır .. f\.oyıc Sll
mııı· kaşlar, ıııw•i !/ii:ler. 
ıı:uıı /;irpik/cr.. l'ıı /llll'llıiıı .. 
Ne sa sorun ne beıı siiyliyc
yiın. Nf'IJSl' 11:11/1111yıılıııı ıfeıı
diııı .. lflc /ııı kı::uı bir kaç 
ııydu· saral'ljı .~ulılu(iwııı, o 
mavi 9ürl<'f"iııiıı fersi:lc~ıııct/c 
ba§l.adt~ıııa bıitıiıı köy fııılkı 
mim koymııştıı. Bir /ıwwk 
ley;:;&;;infien /ıa.~kıı ılıı kı ııısesi 
yol;.tn ki !Jidip lıııli 11/ı1111li 
a ıı lrı. tmm . 13 ıı /; ıı l ıı ıı /ı ıı isi ıı 
sorııı ııe olacıık.' Di ııc /ıı:/;/i -
yorduk.. Kor11k11rıl1İr: 

ı< Na:lıııı11 yiı/işııt1111 lıiç 
lıcğcııcmiyoıı. ılu1Jrcısıı! l'l'iyip 
sızdıl.tıuı m11ı/a lıııııa karııı 
da lıııguyo gibi yeliyo!.» Şek
linde dedi kodu yopıyorlarılı. 

Neyse 111n'de11irı esasını ya
kında ıııılıyaraklık. itıtiyarı 
dıı ywııııııı ııldıııı. Tıkır tıkll' 
iki .malla meıı::ili ıııaksııdıı -
11111:11 uıırı/ık. 

H1111elıi .~ıcrı/aıı bıcrılaıı so -
rııs/ıırdıcni· . Na:/111111 son ::ıı
ııwıılarda defjişli!Jirıdc /ıer 
hes ııııiltefikli. Fakat tabi soıı 
lıadisederı kiıııseniıı hıılıeri 
yoklu. Ta/ıi /ıeıı de Nn::lıyı 
islic11ııp elme::ılcıı <'uel ınes' e
feyi kimseye ııçıııak isleıııi -
yord1111ı. Kı::ı köy odas111a 
çar/ırllıııı. Cicldeıı gıizel ue 
ihtiyar mııhların tasııirleriniıı 
ayniydi. Üzerindeki dıırgıırı -
lııf}ıııı bende derhal fıırlwıcı 
uardıııı. 

Yııııııııdıı jcıııdarma/arı f/ıi
rıirıce lıiçarenirı rı•ııgi bıisbıi

lıin atlı. Af/lamıyıı bıı~laı/ı. 
Beıı bıı l>ıılıranc/1111 ist(faı/e 
ederd• orııı sby/elıııek isledim. 

- Gürı/ıirı ııııi, ılerlim, şim
di bıil ıirı yııplıkla rı na pi ~nırı ('
sııı clef7il mi'.' Höyle ıı!flıyııca
{jırııı 11ııklilc a/ııwsaydııı ya'. 

H111çkırllra/,: cevap 11crdi: 
- 7.aleıı kıJr kııyııda, ıfen

ıliııı , \ffedirıi::, isferseni:: şiııı
ı/i yiı/ip rıkıırayım .. 

ı\'a:lı ne ıleıııe/; isli!lorı/ıc 
a ııl ı ywııaılı 111. ııı ıclıa /\/;cı/; çı /
dın111/ 1. 

-- ı lyol, deılim, scıı a/;/ıııc 

1111 oyııallııı .. lJıin f/l'l'<' 11/1/(//ı 

çorof; bıı ::llıııarıa f;w/ar sı ı!f 

kalır 1111? 
O uakil Xıı:/111111 yü:ll'l'i 

açı/ılı ııe lıııy/;ırılı : 

- Xe ı:ocıı.ı/ıı ı:fcnı/iııı, 11/
/11/rnı ta şlı ta~!. 

1111',<ft'I'Se ıııı-.~'de 11l'y111i:j bi
liyor lllllSCCII? 

J\ı:: allı ayılır ı/l'_ı/irmeııci 
) 'uscıfıııı o,ı/lll lfaf;f;iyı seui -
yornııılj, sııranp solıııcısıııın 

sebl'lıi oymıı~. Tcy:esi de -
miş /;i: 

- Se11ı/ifji11iıı aya.1}111111 bııs
lı!fı faşlıırdaıı birini alıp /ıir 

kür kuyuya ıılar, iıış111 sesini 
dıcyııwdaıı kcıçarsııı, 11111radı

ııa nail olccrsıcıı! 

Na:lımıı lw!JCL!fll allı,ı}ı i~le 

böyle bir Lasııııs. l\ıılaklarıııı 

tıkqyıp km;ıııası ı/a ley:esiniıı 

ı•crdi!Ji ö!Jıil yıi:ıinıfeıımi~. 

Fıı:lıı fl'ııelılıcim .IJıls/cl'l'll 
mcclılar kıı/ııılııılıııi iirl bas 
elıııck içiıı lıl'ıııl'n )"ıısııjiı l'l' 

Of/lcı Ilak/;ıyı /ııı/ıiıı ydirı/i. 
jJ;i .lfl'llcİ ()/'(lı/cı ııı~ıııılııı/ı/;. 

Hw111k ll'y::cııiıı lılsııııı ılll 
bıc scırelle a~ııfJı yıı/;an lesi -
rini f/ılslerıııiş oldıı. 

A. 11 

Mahmudiye 
oteıi 

Dıırı:ıp ı/ıırur/;cıı /;ı:111 yci-
11alıııcı almwıııık için ılo!}rııs11 
bıınlar11 inaııııııyorı/ııııı beyim. 
Fakat dıiıı !Jl'ce yö:leriıııle 
gürdıiııı. .\y ısı,rJı uldıı!/CL için 
nnar dibiıııiı'kİ l;ıı/weılc ge -
, ikmiJılinı. Çalilı,ljm ordaıı 
!/tw11s ym•<ış köye ılo,1Jr11 ye
Jiyordttm. Ba/;/1111 sol /11rııf

kıkı kür k11ycıııwı yııııııula 
bir !JıilfW. JJcıı r:alılanıı ar -
kıısı ıııla oldııfiıııııdıııı yii:ıi,'; -
miycırdııııı. lJıı bir kııılııı yöl
!/eSİfidİ. llem ıle Xa:lıııııı la 
/;eııdhi. Kıcca!iını/11 lıeyıı:: 
be:lcıe sarılmış bir şe_ı~ ıııırı/ı. 
!jıipllt'sic çocıık: J:lrııjinıı 
kıırk. ı korka bir ııııiılıll'l lıa -
/;111dı. Soııra ı:ocıı!Jıı kcılılırıp 
/;ııy ı:ıırı allı. llıliıııal lıa.ıiır/ı-
.mıı ılııymıyay111ı ıtiyı· ıle Elektrik ve terkosla mü-

on ilil 
·BÜYÜK 

TA yy ARE PİYANKOSU 
KEŞİDELER HER AYIN 11 İNDEDİR. 

3 i.nc\Üt keşid.eg 11.11 nisan 11929 
BÜYÜK İK~AMİVE 

40,000 LİRADIR 
A YIWCA: , 

20,000 , 
l:l,00() 
12,000 
10,()00 

• • o 

LiRALIK ll:KRA.M.IYELER 

ve 1()()00 
Liralık bir Mükafat 

Bu l{eşidede ceı11~an 
!3, !)()() nu kazanacak 

pı- is\ ıı r.~t!~ ı ı'i'ayeti de ;ııı ilan:a·ı , 
\~,------1~ 

Satı ! ık ~:· eniz en 
dolma arsa 

Fenerde Abdi subaşı mahallesinde Feuer iskelesi meyda
nında '•' N. 1818 arşın 6 ııarmak, muhammen bedeli 5295 lira, 
bedeli 8 sene ve 8 taksıtte verilmek şartile ve kapalı zarf 
usulile satılacaktır. Talipler 398 liralık teminat makbuzlarila 
teklifnamelerini İstanbul defterdarliğında müteşekkil komisyona 
25 mart 1929 tarihinde vereceklerdir. (414) 

Satılık dükKan 
Çarşıda sahaflar caddesinde 32 Nu.. muhammen bedeli 

1000 lira, bedeli defaten, müzayede 30 Mart 1929 da Def
terdarlıkta yapılacaktır . (514) 

Satılık mermer ve 
duvar taşları 

Defterdarlık bahçesinde mevcut moloz ve mermer taşlardan 
istinat duvarının tamirine muktezi 1563 çekisi hey'eti fenniye 
tarafından irae edilecek mahalle müşteri tarafından istif edil -
mek ve mütebaki alınacak tasların naklinden sonra kalacak 
küçük taş ve saire gene müşteri tarafından tathir ve harice 
naklolunmak şartile 30277 çeki mıktarındaki taşlarla 33900 
metro mikabı muhtelif şekil ve ebatta mermer ve iki adet 
büyük hela talşarı satılıktır ( binanın garp cihetinde işlenmiş 

taşlar dahil değildir) muh;ımınen bedeli 1778 liradır müzayede 
24 mart 1929 tarihinde defterdarlıkta yapılacaktır. (442) 

• 

Kiralık ev ve bahçe 
cllerılı · kcıla/;/arıııc /ıkııyıp cehhez nezafet ve taharetile 

·ı · · h t k Beykozda Y alıköyünde sara"ın 8 dönüm dış bahçesile su oyf.ı • /;açlc. müşteri erının maz arı a - , 
f:/ı> sİ:!c bıııııı lııı/ıer ııer - diri olan otelimize bu defa deposu denilen kagir 2 oi!alı ev, 3 sene müddetle, senelik 

miyı • geliyordıcııı.Neıııe lıi:ım müceddeden banyo mahallile kirası 60 lira müzayede 24 mart 1929 da Defterdarlıkta ya-
/;ııyı le ki.mseye bir şı•y soyle- tek yataklı odalar inşa edil- pılacaktır (430) 

Telefon: 
YAZI İŞLERİ 

Is. 1202 l 
iDARE İŞLER• 

is. 3872 

İstanbul sahili sıhhiye merkezi 
sertebabetinden: 

Kapalı zarf usulile münakasaya vazedilen 50000 kilo kü· 
kürtün münakasa müddeti görülen lüzum üzerine on beş gün 
daha temdit edilerek 21 Mart 929 tarihine müsadif perşeınbe 
günü saat 14 te icrasına karar verilmiş olduğundan taliplerin 
yevmi mezkiırda şeraiti evveliye dairesinde tanzim edecekleri 
teklif mektuplarını komisyona tevdi eylemeleri ilan olunur. 

------------------· --

Maarif vekaletinden: 
Millet mektepleri müdavimleri için Vekaletçe kıraat kitap· 

ları yaptınlmıştır. Bu kitapları ikmal ettikten sonra müdaviın· 
!erin "seviyelerine göre resmi ilk ve orta mektep kıraat kitap· 
hrırulan muallimlerince intihap ve kendilerine tavsiye edilecek 
olanları takip edecekleri de alakadarlara tebliğ olunmuştur. Bu 
•t barla Vekaletçe bu mektepler için ayrıca başka kıraat ki· 
tabı kabul olunmıyacaktır. Bu maksatla Maarif Vekaletine Ta· 
!im ve Terbiye dairPsİne müracaatta bulunulması ilan olunur. 

1 eyri set ain Yelkenci 
Antalya posta >ı 

( ANAF ARTA ) vapuru 
1 7 Mart Pazar lOda Galata 
rıhtımından hareketle [İzmir, 
Küllük , Bodrum , Rados , 
Fethiye, Finike, Antalya] ya 
gidecek ve dönüşte mezkiır 
.iskelelerle birlikte [Dalyan, 
Marmaris, Sakız, Çanakkale, 
Gelibolu ] ya uğrayacaktır. 

Mersın sürat po>tası 
( Mahmut Şevket paşa ) 

vapuru 19 Mart Salı 12 de 
Galata rıhtımından hareketle 
İzmir , Antalya , Alaiye , 
Mersine gidecek ve dönüşte 
Taşucu, Anamor, Alaiye , 
Antalya , İzmire uğrayara!< 
gelecektir. 

iLAN 
18 Mart Pazartesi T rab

zon birinci postası yapılmı
yacaktır. 

KaraJı· ııi z lül, s \t' ~ü ral po..;ta~ı 

Samsun 2öpM:rt 

Çarşamba 
günü akşam Sirkeci rıhtı· 

mından hareketle doğru [Zon· 
guldak , İnebolu, Samsun , 
Ordu, Giresun, Tırabzon, 
Sürmc::ıe ve Rize ] ye gide
cektir . 

Tafsilat ıçın Sirkecide 
Mesadet hanı ittisalinde ye· 
lkenci hanında kain acente· 
sine müracaat. 

Tel İstanbul 1515 

Galata 
merkez 
'J"(j ') _,, ,_ 

höprü 
acentesi. 

,, 

başında ı •·-------ö:mllil•-'!I Beyoğlu j 

Mes'adet hanı altınde da-
irei mahsusada şube acentesi 
İstanbul '.? 7 40 

Hantalzade !ayyar vapurları 
AYVALIK - İZMIR postası 

Tayyar 
vapuru 

] 7 Mart 

PAZAR 

)011 Saatin ild11 /([ri/İ'-' 1 

1 

6ıncı sahifede 
Sinci « 
4üncü « 

3üncü « 
1 2nci « 
· linci « 

K~ruş 

santimi 25 
(( 

(( 

(( 

(( . 

50 
80 

120 
200 
400 

1 Telgraf: İstanbul Sn~t 
1 İlan muhteviyatına dikkat tı 

olunmakla beraber bu husus 
mes'uliyet kabul edilmeı· 

111ccli11ı, 
miştir. Binaenaleyh aile ika- s t 1 k k ·· ·· t 17 d s· k · "h ı Jlıı .f acwyı ıııılalıp lıitirılif}i gunu saa e ır ecı rı -
metine de son derece elve- a. 1 1 a n a Z • Ortaköyde çifte saray- j t d h k ti (G !"bol :ı ırı 1ı ııı .nüı{eriııılerı iplik f/İbi ımın an are e e e ı u, 

" rişlidir. Ehven ücretle abon- ,, • lar karşısında harap Çanakkale ve körfez tarı·kı"le 

Gazetemizde intişar edell 
. bütün yazıların hakkı 

mahfuzdur. ,_,. 
.ıııı .~ ıtôkıilüyordu. Aıılıcsılıııı 1---~~-~------man kaydedilir. Rahatını ve bina, muhammen bedeli 23940 kuruş, müzayede 24 Mart İzmir ) e azimet ve avdet 
.\ıı ;lıııı çok seuiyorı/u. Fııkııl ' istirahatım arzu eden zevatı 1929 da Defterdarlıkta ya ılacakhr. (411) edecektir. · .Abone şartları oO 
!fll/" t.İ L ciııııycl kıırı;ıs11ıı/11 y 1 · · S ı·k 17 

kiramın teşrifleri kendi s t 1 K k ük ve yolcu için Emin- Vilayet er ıçın: ene ı 5()0 
ıla1J ıJ11 aııııımış . ııicılıwı 11111 - a 1 1 an az önü Reşadiye caddesi Rıhtım 1 a1tı aylık 900, üç aylık le 1• I ı r: Ilı ı b ı ı menfaatlan iktizasındandır. ı e 
ııı '"' ıe ga e c fil ıııı:5 ı.. • hanındaki idarehanesine mü- kuruştur. Ecnebi meın e ııJtl 

.lcııl ıı bir ıjiira olmıısiıı!. Adres racaat. Tel. İstanbul 1977 1 !er için: Senelik 3000.,, 
Jııııı kos koca saclı ~ııkallı Sultan Mahmut türbesinde Dolma Bahçede saray )ı:aışısında sekpanlar kovuşu, muham-

1 

aylık 1600, üç ayJ.,. 
· b d ı · 201 ı 54 " d 24 Yolcu bileti vapurda da ilıli!J'll' gell(:. bir kı:a ııc ıliyl' Telefon: 3402 men e e i ira ı<urıış, müzaye e mart 1929 da verilir. 900 kuruştur __.-/ 

{flir r• etsiıı .. Elı.. /Jıiııyıı hıı! 111111-----------1 aeftardarlıkta yapılacaktır (409). 
1 

Şevval 5 1347 ___..,-
~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!il!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!'!!!!!!!!~ I----=-~-~· 

OKSIMENTOL (PEllOO~N) °"5wr~l<-!1o9u !lastalılılerınd•. 
tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiıoiıl .............. -

V ER C HL İL C RC, StfliiCALt:.ARA ,ll:EYIC 
ve l<Clfl/( lAY,,Lll(IA/1/NA,NANILE 
re SÜT lllffC,, llADl.'iLAllA. fOCUlllA• 
IUN sOriJ!'fE'SİNE • .''<ôlllt-! /(//11/(t/KU. 
RiNA. H4STAUKOJIAI lfAL/t"ANl.ARlı. 

VELUTA SABUNU en ~ıliJ dir KEF'ALJIN 

ı. J::Su ınanış, 1 sal<al, ı.-ırnuz: runnıer- , _' U'.''icı11ıt:-ı- ~a! un;, uc:- ı ııı~ ,,.n, , ..... ,u ..... ~~ ... - .. 1 

ı ba' ,di~ ve her türlü ağrı İare '4.er~u 

DOl<TORLARA SORUNUZ 
SAF TR/ l<Al.SI N 

HOMPRİME, ~AŞE.TOZ VE GRANÜL! 

Günde 3 adet yahot 3 k8fllt ı
ocul<lara n1stf. 

" 

Mes'ul müdür: Selirtı 
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