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Bugünkü hava 
1Caııd i1ıt ra.satbJne~inı.lcn :ı.Jıanıı~tır; 
Dtin ~Jat '21 de tazvJI.'. ;-:-~ bu ıo.dl ;ıiı 

saat 7 ıla ?i2 l:a)·d~Jilmi~lir. Hiiz;Ur 
PDyraıda rı e--rni~tir. /\1..ıml ~ura.ıi s:ınJ· 
YO<Ae (t) metrodur. 11.u-.ııt:t dlln v.a
~ (7,5) lıg. s.t.b;ih asg-.ıri ı ı dir. Hu1 
j cct ruı~lc porra.ıllJıı c~~'1.:'ck, ha\·;ı 
ı..ı.ı<u olacaktır. 
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f ' 1PERŞEMBE1 

21 
MART 

1929 ilil 
* * * AKŞAMLARI NEŞROLUNUR 

Telefon: 
YAZI İŞLERİ 

is. 1202 
İDARE İŞLERİ 

1s.3a12 

Bugünkü borsa 
Jngliz 0<11 Frank 12.Sll, Liret 9.J4 

J,..,içre .!.54. Dolır 48.'1.l.;"fı; Oallili f.t'.?.50 

~::•;,:~4~.~5:·~:1,u"~~:.;~••<li 8.85 E 
Jı baoıka>ından alınmıjtır. E 

..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. 
* * * Nushası her yerde (5) kuruş 

Sağlam çocuklar~ sakat bir şekil vererek onları dilenciliğe 
alıştıran bir · adam ve Suriye havalisi ile kadın ticareti yapan 
biri yakalandı - Zeppelin balonu 25 martta afakımızdan geçecek. 
~ ....................................................... -. ..................................................... . 

Şehri 
1 

ıma.r etmek 

eye <>'M'\tllitew©\lklkn~cs; 
Emanet hukümete bir 

teklif yapacak 

Şehrin ıımraııı, anlaşılıyor kı i11~1wlla kaimdir 

Aldığımız malümata nazaran Bu teklif Üsküdar tramva-
t.elırin imarı için şehremane- yi dolayisile hatıra gelmiştir. 
tiııce bir teklif yapılmak üze- Hükümet bunu kabul ettiği 
~e~. Bu teklif hakkında al- taktirde Üsküdarın esaslı su-

MÜNDERİCAT 
:ı - nci sahifemizde,. 

Telı,>Tof, Polis lrnbcrkri, 

'c t'.iaır\!. 

3 - nc:ü sahifemizde: 
Günün turihi, Kari ~ütunu, 

Sel İt illi ıTİ:-i. 

4 - ncü sahifemizde: 
lljr a' uç ktıl, :'\iı;in? 

Serscriligiınin hatıral:.ırı, 

5 - nci sahifemizde: 
Siıu:ına ı;;tıtunıı, l)üny<l ~üuııu, 

.S;:ı.ıt, ı_~· ü Jıiç 1:~1L1r nu~ 

A sılstzdır 
Polis müdürü 

vazifesinden 
ayrılmıyor. 

Sabah rüfekamızdan bazı-

!arı, Polis müdürü Şerif beyin 
istifasından veya Edirne vali
liğine tayininden bahsetmek~ 

tedirler. Keyfiyeti Vali vekili 
Muhittin beyden sorduk, şun
ları söyledi : •gıınu: malümata göre Harik rette imari kabil olacaktır. 

lııahallerinin çoğalması ve ·· « - Bu haberi nereden çı-
~ Usküdar tramvayının bu ci-
~eııi ınş' aat yapılmaması şehrin k d Ş •f B • k l 
ı hetten istikbali ümitvar- ar ınız. en . sogu a -
Ilı.arı noktasından muzır bir zamanda buralarda b. k ı· ·f " · dır·yakı·n mış, ır aç gu .. n yattı. stı a 
'ill'Jyet ihdas etmiştir. • • - ' 

it;: •• ~llle'rin çoğalacağı ve dolayı- · fflan yoktur, » 
.ı. eyfiyet ehemmiyetle nazarı -----------
~kkate alınmış ve inşaatı sila müşterilerin artacağı ümit 
,eşvik için bazı tedabir ittihazı edilly~r; esasen hat Anadolu Yarın baharın İp• 
~~Şehremanetinin Hukümete cihetinin en kalabalık mahalli tidası Nevruzdur 
le::!°:~t etmesi takarrur ey - olan kadıköyüne doğru tem-
~ .. r. dit edildikten sonra masra-
8ıi müracaatın esası yangı· n ı.. fıru çıkaracaktır. 

"'.ilhallerine yapılacak meba-
llid İleride Üsküdar - İstadbul 

en 10 sene için vergi 
~htıııaamasidir. 
. liükümetin bunu bazı kı
:~da bütün inşaata teşmil 
ıı....."<Ul&i muhteınildir. 

köprüsü - ki şimdilik bir ha
yaldır - yapıldığı takdirde 
Üsküdar ciheti şehrin en mu
tena bir mahalli olacaktır. 

Yarın İranflerin bayramı 
ve baharın iptidası adde-
dilmekte olan Nevruza müsa
dif bulunmaktadır. Bu müna-
sebetle İraniler tatlılar yıye-
cekler ve bu bayramı tes'it 

edeceklerdir. 
< 

Seyı·isef aiıı . Yen~ bir sa.n'a.f yiikse/iyor 

~lac~~ı _vapu~- , W@;!r Ilıı. @W1llilffi. ~©.'ı.~ Ç11Ill1 
r Gu_lnıha~ sıs- ı Kuvvetli bir sermaye bu 
temındedır. • l J"'k d · I J · ış e a a a ar o ma ı 

\ 
1 

<;ıilmlıal uapıırıı 

)·ı·~Y\•'İs<'l'aiıı iılaresiııiu 
;cı 111 1 e~. iki 'aılur salın 
ı,, 11 a.k ltzl'ı·e oMuuu ına-
1;11, 

1/~.ulunuyor. Hu vapur
tııı11S~tlııitıaı Yapuru sbte
ı·ıııı<) e olup yalnız IPI; ha
t() tı·hıı·; ı•f'ı't'\'an l'lmck
i~ı Olan ııı ilzı;kcı·al bir 
''ılilıli Uün<' ktu lnr i kıııal 
ııı 11u ktı•n sonı·a Yapurlar 
~'il(' Ctlilt'l'l'klİI'. 

v1'll&yet meclisi 
lisi ı ayet un1un1i ınec
to~ bugün öğleden 

ta toplanacaktır. 

lUcıulekl'l i
ıuizdc henüz 
yeni, fakat 
ileride esas
lı hir inld -
~ar IJÜl'lllCSİ 
çol, mulıtc
ınel olan 
ııara J,az:ın

tlıı·ıcı lı i r 
saıı'at yıwaş, 

yanı'.:i ıuey

<lana ı·ık -• 
maklaılır. 

Oyuncakçı -
lık: 

Oyuncak 
denilince üy-

.ıı·lırt1ııi:cle yapılcııı oyııııccıklcır ııe lw11lcın 
yııpwı yenı;: Os111a11 Abclıırralııııaıı J:,j; 

le chcııınıiyclsiz hiı· ~ey 
lıalıra ueıuwsiıı. c_.:ünkü 
hu sau'at hir zamanlar 
hatla t>iıııdi hile .\iman -
yada cesim sanayiin le -
uu•lini knrnıuş, \iman -
lara hüyük hil' ser' et 
Jmzandırın ıstır. 

Üzerinde 
0

şu mini mini
nin olurmuş oldu(juuu 
ııördü(J'üıüiz i• üçük \ '0 
kendilij)indeu im re he l 
eden layyaro burada ya-
111lmışl ır. Hunun gibi za -
J'il' otoıııobiller, el araba-

l.11·1 da ya111hyol', Jhııılaı·ı 
yapım H :ıl.ırköyüıııle nızı 
Jıiı· san'atkfır, Osman .\h
tlurl'alııuan isnıiııtlP hiı• 
!JCllÇlİI'. 1-'akal St'l'llHQ'C • 
ı-;izlik, lı(•ı· Jıanui hir .\ Y -

ruııa saııayiile rakabet 
l1ılebilı•epl, hu l'aalin•ti 
l'ı•lep '1(Jratıyor. Üııiiııİiiz
tleld A(juslosıa !Jİİıııl'ill, 
tarifesi l.IP(Ji~ı·c·cı.ı iı·. Hu 
fırsaıtaıı lıilislifadı• l.ın · -
YC'tli hir SPl'lllHYI' hu i-.1<• 
altılmdaı• ohıı·sıi fı•ıut • tııı 
olur·? 

'Dert terimizden biri daha 

e ll el esidir. 
• 

Allah aşkına, Istanbulda 
iyi yae nerede vardır? 
Lüks yer'rr, 

bazı şö'.ıretli 
lokantalar m -
üstesna olmak 
üzere insan 
koca İstanbul
da gündüzleri 
nerede ve ne 
yiyeceğini şa

şırıyor. Eski -
den sinirleri 
zayıf düşürdü
ğü ve mideyi 
bozmaktan b· 
aşka vücuda 

bir faydası oi
madığı söyle- isıwılııılıııı yağ satılan maruf semtlerinden biri 
nen, lezzeti ve hazmi ağır bir kuvvetli tesirini gösteren bu 
kuyruk yiı.lğı vardı. Bir çok yağlar ne yağıdır, bunların 
lokantalar, ahçılar bu kuyruk sıhhat üzerindeki tesiri nedir, 
yağını kullandıkları için herkes bilen var mı acaba? 
söylenir, dururdu. . Bazı lokanta ve ahçı cük-

Fakat ş'mdi ortada ekseri- kanlarında eritilirken kokusu, 
yetle kullanılan öyle bir yağ Arap sabununu andıran bu 
var ki, mahut kuyruk ve iç yağlar son zamanda o kadar 
yağlarına katmer katmer taş artmıştır ki, bazen halis Tra-
çıkarır. İnsan bilmiyerek, bir bzon, Halep, Sihir diye alınan 
lokantada bu yağla pişirilmiş yağların bir kısmının bile bu · 
yemeklerden yedikten sonra gönüller bulandıran, hele mi- 1 

üzerinize şifalar, ezkaza bir deleri zayıf olanları kokusu 
geyirecek olsa felakettir. Hele ile bayıltmak ra d d esine 
bu yağlar her hangi bir yerde getiren acayi!? nesne ile ka
eritilirken etrafa yayılan koku- rışık olduğu görülüyor. 
ya tahammül pek güçtür. Unutulmasın ki, İstanbulun 1 

Öyle ki bazı sinir kastaları bugünkü mühim dertlerinden 
bu kokuyu, velev, uzaktan biri de yağ derdidir. Demin-
duymuş olsalar derhal içleri den beri bahsettiğimiz pis 
fena oluyor ve öğüre öğüre kokulu yağın, sıhhate olan 
sap sarı kesiliyorlar. Asap müspet ve menfi tesiri hal.-
dolayısı ile mide ve beden kında Şehremaneti sıhhiyesi 
üzerinde bu kadar çabuk ve lütfen bizi tenvir ederler mi? 

Yeni bina 
Seyrisef ain ida

resinin bir 
tasavvuru 

Seyrisefain idaremizin faa -
liyet ve muamelatı son sene
ler içinde mühim miktarda 
artmış, teşkilatın zaman zaman 
genişletilmesi lüzumu hasıl ol- : 
muştur . 

Bu sebepten idarenin bazı 
şube ve büroları şimdiki umum 
müdürlük binasının etrafındaki 
binalra yerleşirilmişti. 

Halbuki bu vaziyet sürat 
noktasından bazı güçlüklere 
sebep olmaktadır. 

Haber aldığınıza göre, ala
kadarlar bu müteferrik vazi
yetin izalesini düşünmektedir
ler. 

Ortaya atılan tasavvurlara 
nazaren bütçe fırsat verdiği 

q-ün elyevm fen ve levazım 

.~'ı•yrisefairı leuazı111 clcıirl'si 

müdürlüklerinin bulunduğu · 
geniş binanın üstüne bir kar 
daha çıkılacak, bu sureti~ 

[Mabadi 2 inci sahifede} 

Tükrük j Aman nazar değmesin 

, Cezası tekrar J : ~ 14} 11))5) » J.m ~~nn~ 
meydana çıkıyorlAdliye koridorunda çok 

Zabitei belediye talimatna-
mesi, yerlere tükürenlerden nadı·r no··ru·· ıen bir sahne 
para cezası alınmasını emre- lö 
der. Hatta sabık Şehremini 
operatör Emin bey yere tü
kürdüğü için ceza vermişti. 
Bu memnuiyete rağmen yer
lere tüküren , 
hatta sümkü
renler az de
ğildir. Emanet, 
yerlere tükü -
renler hakkın
da ceza zaptı 

gönderilmesini 
zabitei beledi
ye merkezle
rine bildirmiş
tir. Tahkika -
tunıza naza -
ran, şimdiye kadar fncümeni 
Emanet kararile yerlere tükü
ren ancak (5) kişiden bir lira
dan tiç liraya kadar ceza 
alınmıştır. Halbuki bazı so
kaklar, bu nevi pislikten 
geçilmiyor. 

Tali oyunları ile 
mücadele. 

ispanya hükumeti, 
tali oyunu naınilc 
lnılüplt:rde oynanan 
bütün oyunları n1c
nctnıiştir. 

Kaynana ile gel n arasın

daki geçimsizlikler, pek hay-
retle karşılanmaz. Hatta o ka
dar çok emsaline tesadüf olun
muştur ki, hal tabii görülür. 

Kaynana ile gelinin anlaş

maları ise inanılmaz şeyler

dendir. 
Son günlerde bu şekilde 

nadir bir anlaşma nümunesi, 
mahkemeye intikal eden bir 
dava sebebile adliyeye gelen
ler arasında görülmüştür. 

Adliye koridorlarında dola
şanların nazarı dikkatıru celbe
decek derecede karşılıklı bir 
konuşmanın işitildiği köşede 
yaşlıca ve kenç iki Hanıın 

duruyorlar, otuz yaşında . 
kadar görünen bir erkekle 
karşılıklı konuşuyorlar,.. Ha- · 
yır kavga ediyorlardı. 

Yaşlısı erkeğe diyordu ki: 
- Sen oğlumsan, bu da 

kızım benim, anladın mı? 
Karnımda taşımadım, ama . ru
hum sevdi onu. Büyiik . sözü-, 
me töbe, hırpalatmam sana. . 

Gelinin bana özbeöz kmm 
gibidir. Ben öyle başka kay
nalalara benzemem. Acuze 
değilimi 
Oğlu buna karşı kızgın bir 

tavurla, şöyle mükabele etti: 
- Oğluna karşı acozesin, 

iki sP.ne evveline kadar bize 

yabancı kıza karşı öyle olacak 

( 



Sahife ~ Son Saat 

Bir (lilt ııt·i 
Cocukları da • 
bu ise alıstırı-, , 
yormuş .•. 

Zabite, ihtiyar bir dilenciyi 
tevkif etmiştir. 

Bekarlık 
D ~ Her yerde şid-ogr·u ınıı. J 1. 6 . ü 

ue ı ır m ca-
Zabifei belediye 

1 

deleye ugruyor 
memuru dayak Büyük Millet Meclisi yakın-

tmlŞ / da bekarlık kanununu müza-
a . . kere ve belki de kabul 

Eminönünde küfecilik ya
pan Ahmet dün Eminönü po· 
lis merkezine müracaat etmiş, 

ı Zabitei belediye memurların

dan Cafer Tayyar efendi 
tarafından dövlildüğünü iddia 
ctm; 0 tir. Tahkikata başlan-

Fatihte Çcrağı Hamza ma
h<:l' s;nde oturan İsmail oğ:u 
A! s!!l!ndelıi 65 yaşını geç
m: 1 !:.ulunan bu ihtiyar dilen
cinin bazı küçük çocukları 

dilenciliğe sevkettiği anlaşıl· 
mıştır. Mesleğinin ku du olan j 
Ali. kendi himayesinde çalışan 
çocuklardan kimi : n kolunu 
kiminin bacağını kınır.ıış ve 
al.I kalmış gibi sarmak•a ve 
kendisinin tayin ettiği yerlere 
oturtmakta, akşam o Jnca da 
çocuk lann kazançların dan 
kendi hissesini almakta imiş. 

edecek ve o zaman biz 
bekarlar da hapı yutacağız. 

Şaka bertaraf, Küba hükume
ti bu mes' ele ile cid<L surette 
meşgul olmıya başlamıştır. 

Hatta b ı•Jn için bir de 
resmi acente tesis edilmiştir. 
Evlcnmıye talip bütün kızlar 

Alinin himayesine yeni al
dığı çocukları evvela yevmiye 
ile çalıştırmakta, eskiyince 
hisse vermekte olclugu ve bu
na mukabil çocukları evinde 
yatırdığı da tahakkuk etmiştir. 

yerde. 
Ne faydası var . ana bu 

hoppa mahlukun? Eğer sen 
ona karşı biraz acuzeliğini 
göslerse idin, benden izinsiz 
sinemaya gitmez, huyu ma
lum olmayan yüzlerce erkekle 
bir arada gece yansına kadar 
oturmazdı. Ben de ne " itaat
sızlık ediyor! » diye çıkışır
dım, ne de mahkemede bo
şanma davası açardım! 

Anası, iki tarafına el vura- ' 
rak, dayandığı duvar dibinden 
kalkındı: 

- Dava açmışsın de ne 
olmuş, ne olacak? Kızım ma
kamında olan gelinimi kurtar
mak hem boynuma borçtur, 
hem elimdedir. Anladın mı, 
oğ!um? 

Ben hakimin huzuruna çı
kıp ta besmelei şerife ile 
d • aktarımı kıpırdatır, kur· anı 
ke ime el basarak gelinimin 
haklı, oğlumun haksız olduğu

nu söylersem, görürsün sen. 
«Hem hakim efendi hazret
leri» diyeceğim gelinim sıne
mada yalnız değildi. Ben de 
yanında vardım. Benim gittiğim 
yere o haydi, haydi gider! 
Oğlunun öfkesi arttı: 
- Bu laf ta ortaya yeni çıktı. 

O gece senin bedestenlinin 
uzun Aliye hanımın evinde 
bulunduğunu bütün mahalleli 
biliyor. 

- Hadi oradan, mahalleli 
benim sözüme kendi bildiğin
den fazla inanır. Hem farzede
limki gelinim sinemaya sana 
danışmadan gitti, ne olacak? 

O sana değil, bana itaat et
meli. Bu, kafidir ondan sonra
sı aranmaz! 

- Sen ondan sonrasını ara
ma. Ondan sonrasını da ben 
arıyaca~m! 
Oğlunun anasına karşı bu 

cevabı üzerine gelin ortaya 
atıldı: 

- Ne dedin, ne dedin sen 
onu affedersin, ben yalnız 
kaynanama itaate borçluyum. 

Ondan ötesini sana arat
mak mecburiyetinde değilim. 

Sen ikimizi yedir, içir, gidir, 
.... hatırımuı hoş tut, ötesine 
karışma. Kocanın vazifesi bu 
kadarla biter! 

Biter mi ya... Genç ha -
nımın kocası, hiddetle aykırı 
şeyler söylemeğe, atıp tut
mağa koyuldu. Anası «sus, 
edepsiz! o nasıl lakırdı öyle? 
ben senin beşiğini sallarken 
öyle şeyler mi öğrettim» Oğ
lu mukabele etti, gelini kay
nanası gibi müdafaaya kalkış
tı, etraflarına toplanan kala
balık arasından müdahaleler 
oldu, bir curcunadır koptu. 

Gürültü, pabrlıya biraz fa
sıla verilmişti ki gelin, kayna
nasının koluna girdi, uzaklaş-

mışl:r. 

Hu ~kın n hal~s~zlığı bu d.ı
0

reye kaydedilmek mec-
' buriyetinde bulunmakla bera

ber birer de fotografı vermek 
mecburiyetindedirler. Bu ko
luylılclara rağmen evlenmek 
istemiyen erkek ve kadınlar 

için ağır vergi konmuştur. 

Samatyada Cambaz.ye ma
h.:.ılesınde Pembe ııanıının ha
nesine Hakkı isminde bir ço
cuk girmi, 164 lira ile bazı 
eşya çalarak firar etmiştir. 

Bir vano-ın 
_, ·" Ortaköyde Akaretlerde 35 

numaralı Madam Viktoryanın 

evinden yangın çıkmış, sirayet 
etmeden söndürülmüştür. 

Evdeki eşya 2000 liraya 
sigortalı olduğundan tahkikat 
tamik edilmektedir. 

Tutulan hırsızlar 
Kasımpaşada İmam Mehmet 

efendinin evini soyan vapur 
ateşçisi Hasan ve Tahtakale
de Mehmet efendinin evini 
soyan Bekir dün gece yaka
lannuşlardır. 

Sebebi ne? 
Sirkecide Hocapaşadan geç

mekte olan arabacı Yaşar ile 
Ahmet arnsında kavga çıkmış 
Yaşar taşla Ahmedi başından 
yaralıyarak kaçmıştır. 

Gayri mübadil
lere tevziat 

mes,elesi 
Gayri mübadiller Cemiyeti 

idare heyeti, bugün fevkalade 
içtima etmektedir. Bu içtima
da verilecek karar üzerine 
Yunanlı emlaki varidatının 
tevziatına başlanacaktır. 

Cemiyet, kendisinin idare
sine verilen yunanlı emlakinin 
hakkı mülkiyetini de hükü
metten istiyecektir. 

Yunanlı emlaki varidatının 
tevziinden istifade edecek 
Garbi Trakyalı Türk tebaası 
mii akkafat arazi sahiplerinin 
adedi 250 olarak tespit 
ediimiştir. 

• 
iki çocuk 

Mühürlenen oda 
Ayvansarayda Kalafat ma

hallinde Ahmet ustanın haciz 
memurları tarafından mühür
lenmiş odasının kapısını Os
man usta isminde birisi kır

mıştır. Osman usta yakalan-
mıştır. 

Bir caka! 

parçalandı 
Zaroğlu Halil ile Kö,.c 
oğlu 1'1ustafa isinıli 

ı on hcscr yasında iki 
çocuk. ()d~n~işin Ören 

1 köyü civarındaki dağ
ı da odun keserlerken 

Yerde n1erıııi ·e hen/-• 
yen 'uvarlak bir ~ ·y . . 
!JLılı'nDşlar Yt; ikisi 
beraber bunu karıştın

' darken llerinddci yu-

F enerd<.- Hiristonun pastan e
sinde Ki.zım, Çıtık Mustafa, 
Karcbet isminde üç arkadaş 
rakı içerlerken metresi Marika 1 
ile sokaktan geçmekte olan 
Basri isminde bir ahçı dükka
na girmiş, metresine laf atıl· 
dığını söyliyerek sustalı çakı

sını te hir etmiş, bir haylı 

küftlr savurmuştur. Basri ya
kalanmıştır. 

Bir çocuk bırakıldı 
Dün gece saat yirmide Fe

n~rde Apti subaşı mahallesin
de 3 numaralı doktor Niko -
lakinin evinin kapısı önüne 
yeni doğmuş bir çocuk terke
dilmiştir. Kağıt ve bezlere 
sarılı bulunan çocuk polis 
merkezine götürülmüş, tariki 
hakkında tahkikata başlan -
mıştır. 

Naki bey t?idiyor 
Ticaret müdürü umumiliği- . 

ne tayin edilen ticaret mekte
bi müdürü Naki bey, bugün 
yeni vazifesine başlamak üzere 
Ankaraya hareket edecektir. 
Naki bey Avrupada tahsil 
etmiş, gazetecilik yapmış, 

kiymetli bir zattır. 

tırdı. Bu esnada şöyle diyordu: 
- Gel, hanım anneciğim, 

gel! Sen kaynanaların kayna -
nasısın, dünyada eşin, menen
din yoktur, gel! 

Kaynanası gelinini okşadı: 
- Sen de gelinlerin geli -

nisin, gel gidelim, kızım se -
ninle birer limonata içelim, 
.... ay, içiniz ateşlendi, aman! 

Arkalarında bakakalanlar -
dan birinin söylediği şu söze 
herkes güldü: 

- Amanın, nazar değmesin. 
Gelin - kaynana muhabbeti, 
amanın ne umulmaz şey .... 
Kırk bir buçuk kere maşallah! 

\·arlak hirden patla
vınca ikisi de derhal _, 

parça parca olnıuşlar
dır. 

\JT Cll i v <~ı~gi 
Maruf bekarlar 

icinde kimler , 
var? 

Bekarlık vergisi hakkındaki 
teklif üzerine maruf bekarları 
l].atırladık bu meyanda Besim 
Ömer paşa ile kardeşi Ema
net iktisat M. Kemal Ômer 
bey hiç evlenmemişlerdir. 

Ubeydullah Ef. sayılı be
karlar meyanında, elde birdir. 
Ticareti bahriye M. Zeki ve 
roman muharriri Hüseyin Rah
mi Beyler de «Bekarlık sultan
lık» diyen zümreye mensup
turlar. Tanınmış bekarlar ara
sında Darülfünun Emiııi Neşet 
Ömer ve Cerrahpaşa hasta
nesi başoperatörü kıymetli 
doktor Burhanettin B. !eri de 
hatırlamamak mümkün değil
dir. 

Bir kadın taci
rinin teb' idi 

Galatada düşüp kalkaJ?. sa
bıkalı dolandırıcılardan lranlı 
Ali Ekberin bir takım genç 
kadın ve kızları kandırarak 
İskenderiyeye ve Beyrutteki , 
umumhanecilere gönderdiği ve 
ötedenberi beyaz kadın tica
retile meşgul olduğu anlaşıl
dığından D. V. verilen emir 
üzerine hududu milli haricine 
çıkarılmış, Romanyaya, gön
der;lmi~tir. 

,1.'t l.7"'-' CM Ad • - d 
.. uat ayni ~nde !~barın an - r. n 

Viktorya 
Hastanede gezip 
dolaşıyor, vaz'ı-

• • • 
yetı ıyı 

Kalyoncu kulluğunda anne 
ve büyük annesi öldürülen 
ve kendisi de ağır surette 
yaralanan Viktoryanın sıhheti 

iyileşmektedir . Genç kadın 

pansıman edildikten sonra 
dün hastanede dolaşmıştır. 

Viktorya, anasının ölümünden 
pelc te müteessir gorunme
mektedir. Hat a kendisini de 
kurşvn yağmu. un ı tutan dos· 
tına bile pek fazla kızgınlık 

göstermemektedir. Bundan da, 
anasının fikri hilafına Mısır

daki kocasının yanına git
mekten ziyade burada dostu 
ile yaşamak arzusunda olduğu 
anlaşılmaktadır. , 

Miibade e ko ,,,, 
misyonunda iş 

tasfiyesi! 
~luhtelit nıühadele 

ko:ni ·yonu, işleri bir 
an evci tasfiye Ye 
intaca karar vernıiştir. 
İsler süra tle tasfiye . . 
edildiği takdirde n1ü-
teyeff a jeneral · l)ohi
radan inhilal eden 
bitaraf azalığa yenisi
nin İntihabına lüzun1 
kalnııvacal·tır. 

Rusyada boşa
nanlar pek çok 

.o 12 senesinde Lcnin
grat ~ehrinde cı 11» bin 
kisi cvlcnnıis ve avni . . . 
sene ·zarfiıı<la bunların 

(lO) hini tahılda ncti
ceknıiıi~tir. 13unlar-
dan vüzde \'etnıis , .,, ... . 
kadın kocalarının sar-
h<>\lug>undan dolayı 

.J • 

a vnlnıa k istediklerini 
bi ldirnıi. ·knl i ı·. 

Bükreş sefirimiz 
Yeni Bükrcş sefirimiz Sabri 

B. mahalli memuriyetine git -
miştir. 

. .\
1l el r·i 1 ·f / t! 

Bir faizciyi 
1400 lira do
landırdılar 

Beyoğlunda Tarla başında 
oturan Tefeci Jan Zambelskiye 
iki adam müracaat ederek 
kendilerinde kıymetli pırlanta
lar bulunduğundan rehin ede
ceklerini söylemişler ve 1400 
lira istemişlerdir. 

M. Jan Zambelski ile beraber 
kuyumculara giderek taşların 
(4000) lira kiymeti olduğunu 
tahmin ettiren bu şahıslar, 
mösyö Zambelskinin gözü ö
nünde taşları bir kutuya ko
yup mühürlemiş ve (1400) li
rayı alarak kutuyu teslim et
mişlerdir. 

Az sonra M. Jan Zambels
kinin içine şüphe girerek ku
tuyu açmış , 4000 liralık taş 
yerine sahte elmas bulmuştur. 

Meçhul dolandırıcılar zabı

taca taharri edildiği halde 
bulunamamışlardır. 

()tohüsler islivecek . . 
Tramvay Şirketi otobüsleri 

ayın 23 üncü Cumartesi gü
nünden itibaren Beyazıt - Tak
s;m apısında işlemeğe başla

y.ıcal·~arcl•r. 

Tun ada 
Seyltıp tehlike
si gittikçe ar

tıyor mu? 
Sofya, 18 - Meriç suları 

azalmağa başlamıştır; şimdilik 
seylap tehlikesi yoktur. Tuna 
hakkındaki malumat ise em
niyet bahş değildir. · 

Bulgar sahilinin bir çok 
noktalarında sular «39» san
timetreye kadar yükselmiştir. 

Bir çok yerlerde buzlar tah
rip edilmiştir. 

Yunan-Sırp 
an/asması • 

Atina, 19 - Yunan ve Sırp 
matbuatı imza edilen Y';lllan -
Sırp Protokolunun imzasını 
pek hararetli bir surette teşrih 
etmektedirler. İl-.lya gazeteleri 
hadiseyi yalnız nakletmekle 
iktifa eylemektedirler. 

Yuaan - Sırp dostluk ve 
hakem misakı da hemen he
men tamamen hazırlanmıştır. 
Bu misak beş sene müddetli 
olacaktır. 

Troçkiyi Belçi
kayamı istiyorlar 

Paris, 18 - Belçika parle
meııtosunda komünist bir 
meb'us Troçkiye Belçikada 
ikamet hakkı verilmesini tek
lif etmiştir. 

Hayvan 
Hastalığı 

Tosvadaki kovunlaı-
da çiÇek \'e k~çilerde 
de uyuz hastalığı gö
rülnı iyc bnşladığından 
bu hastalıklarla mü
cadele için (14) bin lira 
ta hsisrı t İstPn nıist i r. 
<ıHronika» cıların 

ınahkemesi 
Hezeyanamiz bir tefrika 

neşreden Hronika gazetesi 
müdürü mes'uluü madam 
Eleni ile başmvharriri Keşiş 

oğlunun muhakemelerine bugün 
öğleden sonra birinci ceza 
mahkemesinde devam oluna-

caktır. 

Zeppelin 
Mart 25 te af a
kımızda ucacak , 
Almanların son İnşa ettik

leri «Compte Zeppelin >> kabili 
sevk balonunun Mart sonla
rına doğru şehrimiz af;kın
dan geçeceğini bildirmiştik. 

Mevsuk bazı menbalardan 
verilen malumata göre Alman 
balonu, bir aksilik çıkmazsa 
martın (25) inde İstanbuldan 
geçecek ve 75 kişiyi hamil 
olacaktır. Bu zevat arasında Al
man meb'usanı reisi mösyö Lö
be, Prusya Başvekili de bulu
nacaktır. Balon Filistin afakın
dan da geçecektir. 

Rey varakaları 
Yeni belediye intihabatında 

müntehiplerin istimal ettikleri 
rey varakaları, devairi beledi
yede tasniften sonra hıfzedil
mektedir. 
·Beyazıt, Fatih ve Y enikö) 

daireleri dahilindeki rey vara
kalarının tasnifi bitmiştir. Bu 
varakalar, kamilen C. H. F. 
namzetleri lehine verilmiştir. 

Yalnız bir kaç varakada, nam
zetlerden bir ikisinin isimleri 
yerine gene fırkanın gösterdiği 
yedek namzetlerin isimleri 
yazılmış olduğu görülmüştür. 

Mart2l 

İşin aslı .. : 
Komünist hika,, 
yesi bir iftirll 

imişi 
İzmirden yazılıyor: 
Geçenlerde İzmirde komü· 

nist beyannameleri yapılmış, 

İzmir polis müdüriyetince iki 
kişi tevkif edilmiştir. 

Tevkif edilen bu iki kişiyi 
zabıtaya Kenan isminde biri 
ihbar etmiş, Fakat tahkikat 
yapılınce Kenan İstabula gide· 
rek Poİis müdüriyetine müra• 
caat etmiş ve gene komünist 
beyannamecileri hakkında ba· 
zı malumat vermek istemiştir. 

Fakat lstanbul zabıtası, 
Kenanın vaziyetinden şüphe
lenerek kendisini polis neza
reti albna almıştır. Kenan, 
İstanbul zabıtasında, İzmirde 
polis müdürüne ihbar eylediği 
iki kişiye iftira eylediğini ve 
bunların fotoğraflarını İzınirde 
bir berberden çalarak Izmir 
polis müdüriyetine verdiğini 
itiraf etmiştir. 

Müfteri Kenan, İzmire sevk 
edilerek hakkında takibatı 

. kanuniyeye başlanılmışbr. 

[ 1 inci sahifeden mabat) 

Yeni bina 
hem güzel ve 'yepyeni bir bina 
elde edilecek, hem de bugün 
ayrı ayrı binalarda bulunan 
şubeler bir çatı altına yerleş· 
tirilmiş olacaktır. Bu inşaata 

929 bütçesinin tatbikine ge· 
çildikten sonra başlanılması 
çok muhtemeldir. 

Diğer taraftan, idarece ta
mir olunan T opane rıhtımın• 

dan haylı istifade temin olun· 
=ştur. 

Seyrisefain vapurları ekse
riyetle buraya yanaşmakta • 
bu yüzden idare senede ıs{)()() 
lira tasarruf etmektedir. Hal· 
buki evelce bu para tamame_n 
Rıhtım şirketinin kasasına gı· 
riyordu. 

Gülcemal ya .. 
rın havuzdan 

cıkıyor , 
Gülcemal vapuru yarın Ha• 

vuzdan çıkacaktır. Seyrisefain 
müdürü Sadullah B. idare
nin erkanı ve lstanbulda bulu• 
nan vapur süvarileri ile birlikte 
Gülcemali gezmiştir. 

Seyrisefain idaresi bazı _ıı; 
vat ve erkanı matbuat ıçın 

. b't bu vapurla Izmire kadar ı 
seyahat icrasını tasavvur et• 
mektedir. 

Kaplan avı 
Haber aklığın11ıa 

göre İzınir avcılaı' 
cemiyeti azaları, mub~ 
telif kaza merkezle" 
rinden gelen avcıları~ 
istirakile Çine ve ~it" 
J~s havalisinde nıuar 
zanı bir kaplan a''1 

tertip etnıektedirler. 

Kadriye hanıJJJıı' 
mes, elesi ne 

safhada ı 
Kadriye hanımla rüf~l<:e 

hakkındaki tahkikatı ı~ et 
eden Hikmet bey iadei afi>'

1
e 

etmiş ve bu gün tevkifhane! .ı 
'e e.,.. giderek tahkikat ınes 

ile meşgul olmuştur. içİ" 
Tahkikatın inkişafı · ı, 

ı)a.tP' 
Mısıra mektup .?az ce"ııP 
sorulan suallere henuı 

1 
tıJI 

gelmemiştir. Bu . ce:v~P 11
ye

derhal gönderilmesı ıçın yı.' 
niden bir tekit mektubu 
zılmışbr. afındıtJI 

Romanya zabıtası tar JileP 
şüphe üzerine derdest edtİ>'e 

F d. . l(a -• Osman ve er ının, • t<ad"" 
hanım mes' el esiyle ala iştit• 
olmadıkları tahakkuk etJJl 

t,;5 ısının uun. . . .... 

Uze 
liya 
kur 
kap 
bar 

~· ııray 

ılll 

IQ;J 
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likll.
'ira 

komü· 
rapılmış, 

ince iki 

ki kişiyi 
ide biri 
tahkikat 
ıla gide· 
e müra• 
omünist 
da ba· 
emiştir. 

abıtası, 

şüphe-

neza· 

zmirde 
ylediği 
ğini ve 
izmirde 

lzmir 
rdiğinl 

e sevk 
akibatı 

bat] 

ir bina 
bugün 

ulunan 
yerleş· 

inşaata 
ne ge· 
ılması 

olun• 

ı ekse• 
makta, 

ıs()(}() 
r. Hal• 
mameP 
ına gi· 

Ha· 
· efaiP 
idare· 
bulu· 

ir)iktt 

zı ze
t için 
ar bit 
ur et• 

1 
nJızı:ı 

cılı:ıf 
uh .... 

eıle" 
arıJ'l 
~ti .... 

uaı-' 

a''l 
er. 

JJJJJJ 
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'21 Mart 

o lar 
• 
itilaf, düyunu 
r11uvahhadeyi 

yükseltti 
Q üyunu umumiye mes 'e

ilk lesinde anlaşılm:ısı ve 
n .taksitin tediye edilmesi 
~lerıne fngiliz lirası düşmüş, 
k Yat ( 999) kuruştan ( 992,S ) 
k Uruşa inmiş ve o mik!arda 
b apaıımıştır. Bu münasebetle 

0tsada dün tezahürat yapıl-
~· düyunu muvahlıade (231) · 

aya kadar yükselmiş. «Yaşa
•ı:ı Türkiye» avazesi borsayı 
Çııılatnııştır. 

ürk - Yunan müzakere
sine ait teknik nokta

~ Ankarada müzakere ve 
~İti hazırlıklarına başlanmı;-

ösyö T roçlı:i, dün T o
katliyan otelinde Türk 

:~ıetecilerini kabul ederek 
uıı neşrettiğimiz beyanat 
~tafında bazı izahat vermiş-

r. 

Adapazannda feci bir ci
l(i nayet olmuş, Tüccardan 
~ çük Osı:ıan ef. oğiu Mustafa 
d •llışirelerini Sapanc::ya gön-
erınesinden dolayı kendisine 
Şan babasına hiddetlene

btk akşam yemeğinden sonra 
abaı;ını, hamile olan ve bir 

la.ate kadar doğuracak bulu
~~ annesini, yeğeni İsmaili 
~~ k d' . . '''dü .. tü en ısını 01 rmuş r .. 

, aş layihasının mali hu-
. susatı tespit ediimemişt· Bu yü.ıden husule gelecek 

ı. banklıga karşı bütçede b&.zı 

d~arr.ıf yapılması muhtemel
ıt. 

!it. 

üseyin Ragıp bey Mos
kovaya muvaselet etmiş-

S arıyerin Denizlı köyün-
!\ den bir kadınla Çatalca-
est:ınelik köyünden Aziz 

'1ı. 
&uktaıı donmuşlardır. 
Dün Tahtakalede Anasta-

sın boyacı dükkanından 
~angın çıkmış, kısmen y.ıı.
d %r. Bq:oglunda, Y eniçarşı
a ve Usküdarda Toptaşı 
~ddesinde (91) numaralı ev
~l\ çıkan yangııılar da bas-

lınıştır. 
f3eşıktaş kulübünden Adil 

~I·· efendinin futbol maçında 
d Utııüne sebebiyet verilmesin
~ıı dolayı 3 nçü cezada açı
d'J ?avaya dün de devam e
~ 1 llıtştir. Bir ehli vukuf rapor 
ttecektir. 

Şark demir yolları murah
llq hası M. Baki, Nafianın 
l~~e~ üzerin dün §ehrimize 
tid ltliştir. Bugün Aııkaraya 

ecektir. 
[)ün Güzel san'atlar bll-

)a liginde sene& kongre 
~/ılınış, Mes'ut Cemil bey 
'l'e~ • Muhittin Sadık bey reis 
~e lı, Cüneyt bey muhasip, 
~~ cel> bcy katibi umum;, Emin 
)ıı~"eznedar, Muhtar Hasan, 

taz beylerle Mösyö Bravn 

·~,. . 1 hır muhasip. 
~ arayanlara 

tıı htliye ve banka 
YıtllhaSebclcriııde, pi
~'iada nıaruf iki n1Ü
lle e ·c

1
· ınuhasebecıligu in-

e ı· l'ı) 1 ıvet ''C livaka-
~ t . • 

~<\ ~nıa yüz ctıni~, heı· 
"- tıgı b' ··•ul) . ıı: . ıniiessese 
t~cl ~sebcsını hakkile 
\ıt ~ı~e llllıktedir faal 

1Yı h' ır nıuhasip l) 

Bü,rül(ler 
• 

Bazen öyle kü
çüklükler yapı

yorlar ki .• 
Meşhur Amerfkan tayyare

cilerinden Çemberleyn geçen 
sene Atlas okyanusu üzerin
den uçup geçerek Avrupaya 
gelm~lr. Tayyareci Çekslo
vakyayı ziyaret ederken otur
duğu otelin kapıcısı tara
fından tayyarecinin posta 
m ~sarifini kendi cebinden yap
r.nş, tayyareci de acele gittiği 
için kapıcıya olıın borcunu ver
meyi unutmuş. Bu para 2800 
Çekoslovak kurc:ıun:ı baliğ ol
maktadır. 

Tayyareci Çek hükü:netl 
tarafından misafir edildiği için 
kapıcı hllkümet aleyhine dava 
açmış, dinletememiş. , nihayet 
Nev Yorktaki Çek konsolos a 
mürac:ıat etmiş konsolos tayya
reci aleyhine mahl:emeye mÜl'a
caat edileceğini bildirmiş, bu
nun için de masraf olarak 
(100) dolar gönderilmesini is
temiş ki ( 3380 ) Çek kuronu 
etmektedir. Halbu ki kapucu
nun ::lacağı ( 2800) ku<ondur. 
Gelin de bu pirincin taşını 
ayıklayın. 

Grip sal ·ını 
hafifliyor mu? 
Ilir müddettenberi 

bazı Avrupa men1le
ketlerini kasıp kavu
ran grip salgını ha
fiflenıiştir. Yalnız İn
rril tere ile şinıa li 
• 
Fransa ye Ren eyalet-
lerinde hastalık en 
siddetli bir devreye • • 
dahil oln1l1ştur. İngil-
terenin « 107 » şehrinde 
« 2127 » kişi son hafta 
zarfında vefat etmiş
tir. 

Vakıf hanının levhası 
Dördüncü Vakıf hanının 

büyük iki kapısı üzerine, yeni 
harflerle «4 üncü Vakıf Hanı» 
ibaresi, kabartma olarak hak
kettirilecektir. 

Kleanti aza intihap edılmişlerdir. 

1°ran sefiri Fürugi han dün 
Cinevreden gelmiştir . 

Mösyö Diyamandopulos 
bugünlerde Atinaya gi-

derek nakledecek komisyon 
için orada bina ve saire te
darik edecektir . 

Cemiyeti belediye intiha
batı bitmiş, fırka nam

zetleri intihap olunmuşlardır. 

Tütün inhisar idaresi tü
tün satışını tezyit için · 

sigara satış makineleri getir
miye karar vermiştir. Bu ku
tulann deliğinden içeriye si
gara atıldığı taktirde sigara 
alınacaktır. 

arı) or. Her türlü refe
rans verilebilir. nıüsa
it ~raitle ta.;ray da 
gider. \'c dai111i nıuha
sip istihdan11na lüı.um 
görülrnivcn nJüessesa-• • 
tin n uayyen saatlerde 
n1uhasebcsini de der
uhte eder. 
Haydarpaşa, Rasin

paşa mahallsi Y e!de
ğirıneni caddesi « 37 » 

~on Saat 

,..... 1 ~&kidevirlenJakiTü kkorsan 

~~Uır®ô$ 
Zivafet 

~ 
cok: ](alabalıktı 
' 

Nobile 
İtalya kumanda
nı azline itiraz 

ediyor 

Sahite ;; 

Pasfırm 
ma ·neleri 

ah; eyit Ali reise bir at, iki kıl' at, bei 
cırkada~ına da başka hediyeler veriyordu 

-1 fl -.Jfulıro•riri: Apl utla it Ziya 1 

Geçen yaz ortalarında şi
mal kutpuna giden İtalya ba
lonunun feci akibeti malum
dur. Bu hadise ile alakadar 
olar~k geçenlerde hakkında 
t"nkikat yapılan je:ıeral No
bilenin de tekaüde sevke

akıa ş'mdi ma!.ine dev
rindeyiz. Makine düriirken el· 
le iş görmek iptidailiktir. : a• 
zı bile bugUn elden m&kineye 
geçmiştir ve belki bundan on, 
on beş, yirmi sene sonra ye• 
mekler bile kamilen makine ile 
pişmiye başlıy:ıcaktır. Fakat 
makineden makineye de çok 
faı·k vardır. Jirar Kirar ile Şive! A!vero 

korsanlıırla kcrşıla>madan eve! 
prender gibi s~yahat ederler
ken ko~:ınfann kervanına 
karıştıkları için başlarına ge
len bu işleri düşundül!çe 
Kelle ile Palaya rast geldik
leri güne lanet okuyorlardı. 
Mamali yüzlerine karşı: 
-Eğer biz kendi kendimize 

yolumuza ~tsek heru kİı!ıscnin 
nazarı eli ·katini celbetmezdik 
hem de sultan hanım seyaha
tine ra"atça devam ederdi !. 

Diyorlar , Kelle Bekir: 
- Zor giderdiniz ... - diye 

cevap veriyordu - Zor gider
diniz.. yollarda dağ uğruları 
biçimine getirip kurtlara kuş
lara yam ederlerdi ! .. 

Diğer. tarafta Seyit Ali reis, 
mahpus olduğu odadan Mir -
zaya bir mektc;:ı yazarak bu 
hareketlerinin fenalığını an • 
!attı, Türk ve İran hükumet -
!eri arasındaki dostane müna
sebetle bu hareketin telif edi
lemiyeceğini, bu tevkifin siya
si bir hadiseye sebep dabi!e
ceğini bildirdi. 

Reisin torbası açılmış, muh
telif padışahların kendisine 
verdiği fermanlar okunmuş, 

bu Türk kaptanının umun · 
hürmet ve itibara mazhar, 
mühim bir zat olduğu anla
şılmıştı. 

Tevkif karannın esasen Ga
zi Biğin ısrarile ve tereddüt
le verildiği ve Üzerleri ara
nıldığı zaman casusluğa 

ve saireye taalliik eden bir 
vesika, mektup, filan da bu
lunmadığı için şahın oğlu Seyit 
Ali reisin ve korsanlann tah
liyelerini geciktirmedi. 

Mirza, tahliyeden sonra re
ise itizar etti, bir ziyafet ve
rip günlünü hoşetti. 

Korsanlar bu badireden kur
tulduktan sonra şahın bulun
duğu Kazvin şehrinin yolunu 
tuttular. 

Şah o sıralarda Türkiye ile 
dostluğa pek çok ehemmiyet 
verdiği için Seyit Ali reise 
hususi bir hürmet ve itibar 
gösterdi. 

Şahın veziri Masumüddev
lenin konağında korsanlara 
bir ziyafet verildi. Ziyafette 
vezir reise : 

- Memleketinize bir elçi
miz Azerbaycan yolundan git
mek üzeredir. İsterseniz ken
disile yolculuk ediniz . 

Dedi. Reis mevsimin kış 
olduğunu, korsanların T ebriz 
ve Revan yolundaki soğuklara 
dayanamıyacaklarını söyledi: 

- Müsaade ederseniz Bağ
dat yolile gidelim! 

No. Y orgi J(adınopo!o 
apartuınanı ı ro. 4 

Fahreddin Sıtkı 

* Dükkônlorın çöpleri 
Bilhassa akşan1 va

kitleri bir ~·ok dül·
künhır taraf:ndan 
:Ü(ır 'intüler kc ldırın1-
larııı üzerine dökülü
yor. Bunlar, heın fena 
Uoku neşrediyor, hen1 
'de gelen geçenlerin 
üst-baslarını telvis ev-. . 

liyor. Enıaııet~e hu 
hususta bazı tedbirler 

Dedi: 
Macumüddevle, şahın Seyit 

Ali reisle görüşmek istediğini 
biliyordu. 

- İsterseniz bir kere yarın 
akşam şah hazretlerine arze
diniz!. Diye cevap verdi. 

Ertesi gün şahın sarayında 
muhteşem bir ziyafet veriliyor
du. Biğebingöl hatun harem 
dairesinde ağırlanıyordu. Jirar 
Kirar ile Şive! Alvaro da ku
laklarını mümkün mertebe 
itina ile sanp korsanların ara
sına karışmışlar, ziyafete kon
muşlardı. 

Ziyafet çok kalabalıktı. Da
vetlilerden başka bütün hüku
met erkanı burada toplanmış
lardı. 

Mecliste Seyit Ali reisin 
etrafında bir takdir ve ma
habbet halesi hasıl olmuştur 
Reis, sözlerini farisi beyitler, 
zarbımeseller, nüktelerle süs
liyor, etrafındakiler heyecanla 
dinliyorlardı. 

Şah, Seyit Ali reise takdira
tını söyledi. Buraya gelmeden 
eve! oğlu ve oğlunun arkadaş
ları tarafından kendisine ya· 
pılan münasebetsiz muamele
den dolayı itizar etti. 

Reis, şahin Gökçe halife 
ile Gazi b;ği azlettiğini işit
mişti. Bilhassa Gazi biğ Seyit 
Ali reise çok fenalık etmişti; 
fakat reis buna rağmen şahın 
kendisine iltifatından istifade 
ederek bunların mansaplannın 
geri venlmesini r;ca etti. 

(Mabadi var) 

Ayni,tayna hedi
ye edilen köşk 
~1eşhur alim Ayniş

taynın ellinci doğun1 
senesinin yıl dönün1ü 
nıünasebetile Bedin 
belediyesi kendisine 
uir kö,k hediye et
miştir. 

Kablo tamir 
edildi 

Geçen kar fırtınasında Ru
meli ve Anadoluhissan arasın- ı 
da (Hisar) vapuru tarafından 
tahrip edilen elektrik şirketine 
ait kablonun dün tamiratı hi
tam bulmuştur. 

Sipahi ocağından 
Münhal olan hey'ti idare 

reisi ve az.alıklanna icap eden
ler intihap olunmak üzere 
azayı muhteremenin 24 mart 
929 pazar günü saat 17 de 
ocağa teşrifleri rica olunur. 

alnıa!- acaba nıün1-
I ün olan1az n1ı? 

Havrettin ,, 

* Kadın yolcular 
Son zanıanda Surive -ve bazı J\rap men1le-

kctlcrinc doğru şayanı 
dikkat bir kadın sev
yahat akını göze çarp
nıakta<lır. Ben, deniz 
işle. ·i ile nıeı;;gul bir 
d 1 1 v a anı o.Gup·uın ıçın 

bu ışe, hu n1ünascbet-
le ınuttali oldunı. 

Bunların arasıııd~ 

di!diği bildirilm'ı;;ti. 

Jeneral Nobile , 
sevkini icap eden 
mes 'eiesiııi tenk;t ve 
ra itirz etmektedir. 

tekaüde 
tahk:kat 
bu kara-

Jer.::rnl Nobileye göre tah
kik heyeti, jcneralın aleyhinde 
!'ilk.sek rütbeli bi.- zabif.n şc
had tini de clinlcmiştir. Hal
buki jeneral bu za'liti bir if
tira mcs'elesi:::ıden dolayı bir 
ay hapse mahkum ettirmiştir. 

Diğer tarı.ftan verilen m -
lümata göre Kutud seyaha
tine iştirak eden azadan Çek 
Silovakyalı aliın Behun.ı.,k, 
İtalya balonunun fena malze
me ile yapıldığını zannettire
cek sebepler olduğunu hisset
tirmiş ve balona yolda iyi 
bakılmadığını ka ·detmiştir. 

•• 
Uc kacakcı 

' ' ' 
yakalandı 

Nuruosmaniyede oturan ha
fız Nazifin s'gara kağıdı ve 
tütün kaçakçılığı yaptığı haber 
alınarak evi aranmış bir çu
val tütün ile l:açak s:gara 
kağıdı bulunarak müsadere 
edilmiştir. 

* Galatada İlyadis hanında 
kapıcı_İ:;ak ile kardeşi uzun 
Yorginin ecnebi vapurlarm-

. dan baçak sigara kağ1dı ve 
tütün kaçırdıkları görülmüş, 
dün İsakın oturduğu han ara
narak, külliyetli miktarda ka
çak sigara kağıdı ile ecnebi 
sigaraları bulunarak müsadere 
edilmiştır. 

Yeni fırk 
nizamnamesi 

Cunıhuriyct Halk 
fırkası nizamnanıei 
dahilisi, yeni harflerle 
(200,000) nüsha olarak 
tabedilıniş ve şubelere 
tevzie başlann11ştıı-. 

Sint"11;' Ye tivatrolar 

FERAH SİNEMADA 
VORTLEY cambaz hey'eti 
3ineınada: PEÇESİZ KADiı 

ŞEHREMANETi BU AKŞAM 

ın~~ ~ 1 

1111 1 

ııı ı lllllllllı 1 

saat 21,30 da 

NEDİM 
3 perde 

Halit Fahri
nin manzum 

piyesi 

nıüşlüınan \'t hırısti
yanlar da vardır. 
Seyyal <; tler, n1uhteli f 
ve ıncşru görünen se
bepler altında yapıl
nıakta iscde bu vo!cu-. 
ların ekseriyetinin ka-
dın o nıası n1ide 
bulandınyoı·. ,J3~n 

sırf hir nıü~ahit sıfa
tile bir ikaz sesi vü!~

sclttinı. ,\Ittkad~r!aı· 

da hiç ~üphcsiz lazın1 

o-elen tedahiri ahdar. ö 

'facettin 

* 

Bir m<:kine vardır, insana 
vt>.kit kazandırmak itibarile 
çok faydalıdır, yazı makine
leri g'bi .. 

Bir makine de vardır ki, in· 
sana kı::ı:andırdığı vakte mü
k:ıb:J keseye ve mideye mu
zırdır. 

Oda işte son zamanda İs
tanbulun her tarafını k:ıpla
m ya ba.şlıyan pastırma ma
kineleri gibi.. 

B:.kar~mız, akpmın koyu 
karanlıı':Tinda, küçllk bir elek
tirik ampulunun parlak ziyası 
altı!!da si.,.ara kağıdından da· 
ha ince doj;ıanmış kıpkırmızı, 
akık gibi pastırmalar, tatlı 
tatlı ve şirin şirin insa
n n yuzune gülüyor. Hele 
biraz boğazınıza düşkünseniz 
makine ile doğranmış olan b\1 
pastırmaların latif manzarası· 

na dayanamıyıp derhal bir 
m:ktar hrttırırsınız. Fakat bir 
de eve gelince bakarsınız ki 
camekanda akık !!:İhi pırıl pı· 

rıl yanan pastırmalar y ya-
rıya sinir kırıntısı, iç yağı par• 
çaları çemen döküntüleri ve 
küf kırıntıla•ından ibaret. 

Lakin fiyata gelince: Gene 
200 240 hatta 260 dır. 

Sonra bu yeni çıkan maki
neli pastırmacılardan coğu, 

yollarda seyyar satıcılar tara
fından okkası 100-120 kuruşa 
satılan paslırmaları bu maki
nelerle doğrayıp daha yüksek 
fiyatla pastırmalarla karıştıra
rak tutlura bildiklerine müş
teriye da;ıyorlar ve bu yüzden 
sağma bir meme zannettikleri 
halkın kesesinden dilediklerini 
çekiyorlar. 

İşte zararlı makine diye 
buna derler. Halkımıza tavsiye 
ederiz: Bu makinelere aldan
masınlar. Pastırma alırken 

beğendiklen paçayı raftan 
indirtip doğrat.sırıl:ır. Belediye 
memur ve Doktorları bir 
akşam bu makineli pastırma· 
cıları bir teftiş etseler zan
nedersek çok hayırlı olur. 
Makineler her yerde halka 
menfaat doğurur, bizde neden 
l.m.c.ıın aksi ol::ım. 

Zayi 
J\lulıasscsatı zati ·e

den « 5 6 ıı kuruş ye 
u:;.w--:-1:ıs nun1aralı <C:!.7ı> 

teınn1uz (( 3:2G » tarihli 
nan1ana muharrer 

' cüzc!anın1ı tatbik mühw 
r-ünıle beraber nıaaş 
aln101k için verdiğiın 
halde ınen1lırunda za
vi okiuou için hükn1ü 
. ö 

olnındığını bevan cy-
lerin1. 

Nafia turuk ve mea
bir idaresi n1ü.n1eyizi 
Salin1 bey z~ycesi 

Eıninc Naciye 

I 
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Sahife 4 

·: BlrAvuçktil 
· Muh~rr(r(: M.Tu~ 

Ca ı lJcllli-t geı·ekrnez 
Ba-şmrlla. beş para etmez· Sen

den ba-şkr:ı , ey isterim. 
-JOi-

Caı;ıu11 kı.ırtai<an 
nnıh7.,ırhaşı, ~Qtlfunç 
yuvad· . , co Jm t 1 • njn
dcn bir ... ~n ev~l çıka
rak J1ür bir ha. ,.._'l 
teneffüs t..C r -l· ıçın 
çırpınry 114· Oraua 
]·aldıkça ayatından 
bir türlıi ~n1ip <Pl~1111-
Jacakt!. Co ukr<;oc -
ğunun yanında da ıa
lin1in J a ali, bell·i, 
kendisini · akip ede
cekti. t .. akin o hayalin 
doğuracağı endişe, 
hunhar katilin bin
nefis kar.;ısında bu
lunmak kadar tehlikeli 
değildi. Ne çare ki 
izinsiz çıkmak, ciğer
lerinde hasreti yanan 
o canfeza ha vayı he
men teneffüs etmek 
muhal idi. Herif ceğiz, 
el öpme rner~simını 
badeJikmal gene du
var dibine çekildi, o 
emri su rnes'unı nıah-. . 
pe<ten çıkmak emrini 
bel.I dj. 

Ava, nedense, bu 
müsaadevi vermekte . 
acele etnıivordu. San-

• 
ki onu, şabık mahk 'ı-
rnunu kaı·şısında tut
ma lctan zevkalıvordu. 
HalfJu ki Ağanın dü
şüncesi başkaydı. Her 
f cnalığı bir mak!'at, 
bir gaye gözeterek 
yapan bu zeki adam, 
nadiren yapageldiği 
iyiliklerden de behe
rneha 1 bir f aide elde 
etnıek isterdi. Hasbe
ten lillah iyilikte bu
lunmak adeti değildi. 
Nümayişe pek nıail 
iken ivilik bahsinde 

' J 

gö ·terişi de sevemezdi. 
Şimdi de, ölümden af
fettiği şu ~1uhzırbaşı 
zavalhsına bir iş gör
dürnıek, iyiliğinin be
delini ödetmek ıçın 
çare arıyoı:du. Biraz 
teemnıülü n1ütenkıı 

hu çarevi buldu : 
• 

- Baka ı\luhzır - de-
di - yakayı kuı:-tar<lın. 

r Şjnıdi kusurunu büs
bütün bağı.Jatıunk 
"çiı1 bana Lir h:zı 1ct 
ctnıeli. in. 

ı luhzırb~ şı, 
nıüf tchiranc 
verdi : 

cevap 

- Enıir senin. Elinı
den gelen hiznıcti can
la, haşla yapmıya sa
va';nrım. 

- Canın bana ge-
1 rekseydi alırdım, ba
şın da iki para etnıez. 
Ben, işinıe yarar bir 
hiznıet istcrinı. 

- Sen henıen fer
nıan bu) ur, kulun 
hazırdır. 
ı-\ğa, bir parça dü

şündü, sonra her keli
nıe üzerinde dinlenir 
gibi ağır ağ·ır söyledi : 

- Bö!ükbaşının ka
rısı senin vüzünden 

J 

elem çekti. Onun 
gönlünü alnıak lazını. 
Karını gönder, kızını 
gönder, dilersen ken
din git, ne yaparsan 
yap. Hanımı bir gece 
buraya getir. Tut ki 
b~n ona sevdalandım, 
tut ki kendisine acı-

yorun1. 
avratı 

ceksin. 

Her halde o 
bana getire-

Mabadi var 

Kiralık hane 

-148-
l\lüıneyiz, bir tutam 

enfiyeye terdilen gene 
bir «ya» çekti ve nıü
tehalikane sordu: 

- Sen de gitmedin 
mi? 

- Neye gideyim, her 
gün iki şişe !Avanta 
dökülen banyoda yıka
nıyorunı. Derinıi sık

sanız, avuç avuç koku 

çıkar. Pis hamamlar
da işim ne, hele böyle 
pes payelerle! 
l\Iünıeyiz ısrar edi

yordu: 
- Denıek ki gitme

din? 
- Tabii gitmedim. 

Hatta onun beni ha
nıaına davet edişine. 

kızdını, kendisini ara-

Son Saat 

GE 
D&VAGI 

filimlnin iresi miinasebetile 
kibar 'V'e fevkalade suvare 

bu filimin her türlü sefaheü tatmak isleyen kibar ate ihe 
mensup kadınların hayatını lüks ve ihtişam içinae cazhandın 
pahrddarı arasında işretin, kokainin süni cennetlerin hüküm
ierma o!duldan l(!.'Ce b tclılıaneleri tasvir eden miôsıt '" bir eser 

ASRİ SİlVEMADA 
ESA~ET ZiNCİ~İNDE 
Filiminin iraesine başkı;ıacaktır. Rusyada zengin ve kuvvetli 
dere beylerinin yumruğu altında zavallı ve mütevazi halkın 
geçirdiği esaret hayatını tasvir ı;dcn bu .süpeı· filim gayet 
müessir tablo:arı havi olup ( EMiL Y ANINGS) e bihakkrn 
kıyas olunan (.HANRİH JORJ ) gibi büyük bir aktör ve 
( HONA MARIS) gibi dilber ve mahir bir yıldız' taraf:n-

dan temsil ol:ınmakhıclır 

mümessilleri: JOHN GİLBERT - PENE ADORE 
Rus hayatına ait filimlerin en mükemmellerinden fevkalade 
• heyecanlı sergüzeşt filimi 
Filimin iraesi esnasında. Z. 
A~NOLDİ orkestrasından ma
dam ~us BALALAVKAsı da 
~US kazak parçalarını çala
cak ve teganni edeceklerdir. 

Loca ve nunıaralı 111C:vkilerin evelden 
tPd'1riki tavs;ve olunur. 

'!25' 
-· 

Serserlll&lmln 
HATIRALAAl-

Ma tildi n:ısıl ka.cıı~clıın? 
:ı 

Bu hiç ümit etmediğim bir 
hadiseyle beraber oldu. 

-22J_Jff11/ıarrfri: idris Jlıtlıtefı' 
Ba::-nrnl ue_l('n felfıkc•ti lwııdi l.Pıı:ôiıl<' {}il ıııiyet'\'" 

uzun lızaılıya anlatııııya (jiııi Jıild:i.ll'l'İ için zorlı1 

ne 1 Iuzııuı var ki't. Esasen gündcrınive h'st>lılıü.s ı".lt" 
ı l 1 1 ı " 1 li i cı•l\lf'r. • • ıa. a ıe 1 ı Joy et r. usan- İ Hu vazh·C't k:ll'sısuııi<ı 
lı r ı hep lıiç liııılt etmNli- ı • • , , 
ği uıılc rıl,ı sürpirizl r ç - bf'n hapı yuttuıu gitti ı.C' 
l•ar:r. Ye ;rA'llcn lıaniJl sa- lllC'l{. Uir kPrı•f' hf'ni !11'• 

ı'ek (Patvo) da ve •.J_l'I'<' '~.t11•• llılet \ e r ılıat vıırılır ı,i ' ı 
• slnı•mada her l'f'S 1' P .111 1 

devı uh olur. 
'J'c ı.1bm <ıh!. ()i} ecöfiıniz k rda~ı zaıuıelll(ji için ° 

zı man ıulersizlik peoı;e- fJittikten sonra heniı.ı fı~. 
ı;Tni vak itıza saldırır. lffiı b::ı.tlerde gözükmcn ılıılf 

1J;fttl' · iZ fşim beni Jıa- l'll olııııy~cak, kend!ı'JIİ 
mauıcı' uüzeliniıı yanında onunla bC'rabC'r oıtmiş O-' 
r.-ızll rüsva ettikten_ ·ışka bl gösterC'ı·ek ortadan !1'1' 

hir~ıe beni ~latilddcn eUi. ıp olma~ ie;.p eıkcek .. 
ısaca , n~ata) ını: ı atlldsiz l.alaca!Jııua nıl 

Uir ntm ısiucmanın , - ytınayıın. l'eı·siz yurbll~ 
u • : • 1 1 v ı'' 

pısınfla h;eri t;o., şık ve sıp sıvrı m aca111nıı1 nı · 
ı;ol;_ yakışıklı, kibar t:n·ur- (.'Uabadi var) 
lu bir adamla başı kasket
li bir polis {lirdi. 

Giı·ebillı• a diyeceksiniz. 
Tal>i, fakat insanda Jıissi. 
ı, tlılel nıku ılC'ııilcn şey 
v;ır, işte o şey hana hu. 
!J°rPn polis ile yakışıklı 
lıı•ril'in lı<' ıiın h:ıyat VP 

ialiimle alıilmdar bir nw
sele ic;in huraya g<'ldiklc
rjni bana ihsas elli. 
Korktu!Juında ı;ok hal-.~ 

h imisim. 

1 
Hir ·az sonra polis, o lıe

rir, yanlarında hPniın lUa
lilıl bcr: her çıktılar. '.\la
tildin halin,ıe fevkalade 
hlr telaş vardı. Deni UÖI'· 
nwdi daha doijrusu be
nim, elimde c;ın{jırakla 
dın·du{juın tarafa bakmadı 
hile. 

Ne oluyordu? 
Polis ile hu yabanci Iıe

rif lıeniıu Malildiıui hi>y
le karija tuluuıha nereyf' 
nütürüyorlardı'? 

HC'nıen sinemadan i<;e
riye daldım. Do(jruca Lu
izaya J,oşluııı. Onun ıla 
hir elem bilijinliiji vardı. 

Beni oürüııce .. 
- Ah miisyü Yosef, de

di, sizin haberiniz yok nnf? 
siz ne diye llalild ile lıP
raber gitınedioiz? 

- ~ereye uidecej'jinı"? 
, ·ı·ı·eyc yitti. Ueniın Iıir 
şeyden lıaheriın yok. 

- Şimdi buraya Fransa 
sefaretinin bir menıuı·u 
geldi. 

Valdeniz l•'ransada ı;ok 

hasta imiş. Hükıimf'lP rf's
nwn nıüracaat etnıi'.:1. Ga
lllıa sizi l<'ransa ya gönde
r(•cekler. 
Oldu!Junı yerde yıldı

rımla vuruluıu~ gibi ol
dum. İt;ıi anlanıışbm. Lui
"za beni haiiı Matildiu kaı·
ılc~l sanıyordu ve bu se
lwplen hüyle süylemlşti. 

VenıC'I. JUalllril l"r. n"':ı-
d. n ( •l?iırryorlar ve on-m 

Trabzqq iKinci posıası 
(KARADENİZ) vapuru 21 

Mart Perşembe akşamı Ga· 
lata nhtımından hareketle 
[Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Sıımsun, ünye, Fatsa, Ordu, 
Giresun, Trabzon Rize 'le 

Hopa)ya gidecek ve dönüşte 
Pazar iskelesile [ Riz~, Of• 
Sürmene, Trabzon, Pu1atba· 
ne, Tirebolu , Giresun , Or
du, Fatsa, Samsun, Sinop 
v İnebolu ) ya uğrayarak 
"Cleccktir. 

lzmir sürat posta,,ı 

(İzmir) vapuru 22 Mart 
Cuma 12 de Galata nbtı· 

mından hareketle Cumartesi 
10 da iZMİRE gidecek "e 
Pazar 13 te İzmirden hare· 
ketle Pazartesi gelecektir. 
vapurda m!ikemmel bir or· 
kestra ve cazbant mevcuttur· 

Galata köprü başında 
merlfoz acentesi. Beyoğlu 
')''62 ~<> 

Mes'adet hanı altınde da· 
irei mahsusada şube acenteSİ 
İstanbul 27 40 

•ı-~------ııı TAVİLZADE MUSTAFA 

ve biraderle~i vapurları 
Muntazam Ayvalık postası 

SELAME1 
vapuru ,. 

Her Perşembe giil111 

istanbuldan hareketle· 
[Gelibolu , Çanakkale" 

ve Körfez ] iskelele-ine ıığ' 
rayarak ( Ayval,k) a ıu:iıııet 
ve ayni tarikle istanbul9 

avdet edecektir. 
Mal::.:ılli müracaat : Yeıııj.Ş 

Tavil zade biradcrlcr;ne 
müraca ·t. T elefo!l 2"' O 

badan ta ·c cttiın. 
- Ya! 

s ndan vaz geçtik, ha- - (1) herifi - e<.li -
ınaın eğlentisi yapa- 11.! diye dinliyorsunuz. 

·· . ct· K .. IH oi nıuşineız ı. u '·ıe 

ktıtibin kendi parası 
hamaın eğlencesi ter' 
tip ettirnıesini bir tCı'' 
lü hazmedemıyordll· cı 

I\1uhavere bu ı:;on 
«va!>> ile kesil ii. ı.1ü-
• 
nıeyiz, başını önüne 
ep·erek işile İştigale 
başladı. Hurrem de, 
vakınında oturan ar
kadaşından istizah etti: 

- Nasıl, şerefime et,·
lendiniz mi? Verdiı>·iın 
para kafi geldi nıi? 

Bu suale nıuhatap 
olan efendi, garip bir 
gölümseyişle cevap 
yerdi! 

- l{ağıthane safa-

~r.n 

cağız! Sizi haınaında rezil 
- Acayip ı;.ey. Bu eder! 

fikri nereden çıkardı-- - H kuşun eti yen-
nız? ınez Hur em· öey. Brz 

- Filan efendi fikri- dilediğiıniz yeı·e kork
nıizi çeldi, bizi lcan~· madan girer çıkarız. 
dırd_ı. . . . . . . İzzetpenah , kendi 
c<Fılan))kelımesıle ısın ı sualine hiç te cevap 

yadolunan efendi, gene t~l il etmiyen bu söz 
nıahut külhani idi~· üzerine sustu, nıünasip 
Evelce müıneyizin v ~ bir kelime bulup mu
şinıdi de bu arkadaş~ kabele eden1edi. I\lasa 
hep o külhanoeğiiıde ı komşusunun sözlerini 
bahsedişleri Hurreo:riıi ciddi olarak telakki 
siniriendi'i'<li. ettiği için fena halde 

Tam o sırada odı:t e 
içeri girdi. Hurr~~. 
bir pusla uzattı. . 0 
onbeş senedcnberı 

1 de' dairede odacılık e blJ 
1\rapkir yavrus~,. Je 
uzun müddet ıÇ1~t 
şayanı hayret birse ., 
ile okuyup yaznll) 
çalışınıştı. · tJ 

{Mabadi "" 

oer----
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J)l'~\'.\Dı\ ()Ll'P BrfFN 
\'AKALARDAN ı 'TİBAI~AR 

İngiliz veliahtinin bir 
yasak edildi 

• 
resmı 

. Epey oluyor : Gazeteler İn
~t~re veliahtı prens dö 
. alın harp gemilerinden bi
~de bir müsamere esnasında 
dın kıyafetine girdiğini yaz

llıışlardı. 
Bu müsamere esnasında alı

~aıı bu resinıin sol tarafındaki 
tenç kız İngiltere veliahtinin 
'tsınidir. j 

lialk arasında dedikoduyu 

mucip olmamak için , resmin 
İngilterede neşri hükümet ta
rafından menedilmiştir. 

Bu resim, prens dö Galin 
iki se:ıe evel dünya etrafında 
yaptığı seyahatten dönerken 
hattı istüva üzerinde a'ınmış

tır. Yanındaki tek gözlüklü 
erkekte maruf bir İngiliz ga
zetecisidir. 

Tabiatın fantezisi 
Şu karşılıklı iki kaya parçası 

neyi andır ~;:orlar? 

lta~.esıne dikk~tl~ bakın! kar ı 
~ ~•ya geçen ıkı koca karının 
tı~bi~leri ile çene yanşına 
bıı~'.&ına hükmedersiniz. Hal -
d 1 bu resim insan resmi 
e~il. ( Pekin ) in « 400 ~> 

kilometre şimali şarkisiıı 

(P eterhili) körfezinde bulunan 
karşılıklı iki kaya resmidir, 

Tabiatın eli bu kayalara 
kusursuz denecek şekilde in
san suratı şeklini vermiştir. 

liacı Bekir zade Ali Muhittin 
~icarethaneleri müdüriyetinden: 

~~ il.Sadar hanıma lüzum var. Taliplerin bu ayın yirmi birinci 
~ rşeınbe günü saat on üçten on beşe kadar Bahçehapıda 
),ı ah'· Bekir zade hanında dördüncü katta Hacı Bekir zade Ali 
ıı: 1ttin ticarethaneleri müdüriyeti umumiyesine müracaatlan 

~ olunur. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ Doktor Artin Horhoroni 
el Soğukluğu, idrar darlığı, prostat, mesane hastalıklan, bel 
~evşekliği ile frengiyi en son usul ve ağrısız şınngalarla 
at'i tedavi eder. Beyoğlu T okatliyan oteli yanında mektep 

sokak No 35. Telefon: Beyoğlu 3152 

~a~İnAUK DÜKKAN: Tophanede mektep altında; odası da 
l92~r. 421 No. kirası 50 lira 10 kuruştur. Müzayede 10 nisan 

da defterdarlıkta yapılacaktır. (177) 

Dizel motoru makinistlik kursu 
izah İkinci devre dersleri 6 Nisan 929 da başlar 

tadd ~t almak ve kaydolmak isteyenlerin Galatada Voyvoda 
~aıı:sınde Bağdat hanında üçüncü katta kurs idaresine müra- I 

rı. 

'1iı ..... . 
ı-ı:~. ıahmer.Jstanbul merkezinden: ı 

llıarı.~ il.~alıı~e~ lstanbul vilayet merkezi senelik kongrasını 
'atan Incı cuma günü saat 2 de Darülfünun konfrans 
'idatllnda aktedecektir. Teşrif buyuracak azayı muhteremenin 
~annı hamil bulunmaları mercudur. 

~,· ---------
'!'- •recme balosu Satılık 

d~rn~~ hanıınlan esirgeme BUHAR MAKİN'."-LARI 
lı~ gı Yetimhanesi menfaa- 450, 600, 800 beygır kuvve-
~İi \ Perşeınb .. .. akş tinde az müstamel karliç 
b r ııva2 ~ gunu a~ı sistemi, makineleri konpa-
l"ala veril s ~nlarında hır vent, kazanlarile ucuz fiatla 
~~atıı ecektır. Balonun in- satılıyor. Unkapanı polis ka-

1S bir Ve ~ükemmeliyeti için rakolu arkasında Ferit Ali 
Şey ıhma! edilmemiştir. demir mağazasına müracaat 

Son Saat ~ahife :"l 

aat on üçü hiç çalar mı? •• 
elike Belkisin yakutu 

1 ·~-..:'. 
Bu Polis hafiyesi güzel bir plan 

tertip etm · t ·• 
-82- ıVakili: A. Cemalettiu 

- Ah bir b · eniz mösya 
Kroşe!.. Zevcemin vefatına 
kadar ben k yın babamın 
harekatından temamile biha
berdim. Belkide kendisinin 
şuurunu ihlal edip ona bu 
fena huyları venni olan çok 
sevdiği üzerine idet4' titrediği 
kerimesinin vefatı keyfiyetidir. 

Zevcemin katiline perverde 
etmekte olduğum mukaddes 
kinden bilistifade bana mer
yadekin evine kaçta gidece
ğimi bildirdi ve beni katil 
etti ve zecemin katilini öldür
dükten sonra " Deryayı nur » 
denilen elması bulmak için 
beni köşke ğönderan gene 
odur. 

- Peki, M. Valbiye ne di
yeceksin Keller? 

- Valbi!.. Ah Valbiden 
bahsetmeyiniz bu adam pek 
pisi pisine öldü! .. 

Bu sözleri söylerken sefil 
herif hakiki bir !azabı vicdani 
ve teessürün tahtı tesirinde 
ellerile yüzünü örtmüştü. 

- Ya bigünah olmasına 
rağmen Maks Landriyi tevkif 
ettirmiş olmanıza ne diyelim? 

- Maks kurtulursa onun 
yerine ben ittiham edilecek
tim. Hapishaneye ve belkide 
daragacına gitmet istemiyor
dum ve gene de istemem!.. 

- Hayır, hayır Keller bun
lar bir mazeret teşkil etmez
ler. Siz alçakça hareket etti
niz. Şimdi bana neden mua
venete karar verdiğinizi anla
tınız bakalım. 

- Söyledim ya mösyö! arbk 
kan görmekten, göz yaşı sey
retmekten bıktım. 

- O halde beni kurtarsa
nıza!... Beni kurtaracak olur
sanız ben burada mahpus 
bulunan bütün biçareleri kur
tarmanın çaresini bulurum. 

- Bunu aklınıza bile getir
meyiniz! Çünkü bende burada 
gen hapsinde)lim. Bugün kayın
pederim dışarıya çıktı, oende 
fırsattan bilistifade size gel
dim. Ben kayınbabamın elinde 
bir makineden başka bir şey 
degilim... Bir adi ve hırsız 

makine! ... 
Pencerecik kap andı ve 

Franş Keller çekildi. Öjen 
amca kainbabasının elinde 

azmü iradeden mahrum bir alet 
olan bu adamdan fazla bir şey 
bekliyemeyeceğini anlamıştı. 

Bir müddet sonra kapıdaki 
pencerecik tekrar açıldı ve 
bu sefer Baron dö Kastrivin 
şeytani çehresi göründü. Ba -
ronun yüzü sert ve çatkındı. 

Adeta bağırırcasına söze baş
hyarak: 

- Keller buraya geldi mi? 
Diye gürledi. 

Öjen amca bila tereddüt 
cevap verdi: 

- Evet geldi. 
- Niçin geldi? 
- Zahir benimle görüşmek 

için olacak. 
- Size ne söyledi? 
- " Deryayınur ,,un nerede 

saklı bulunduğunu kendisine 
ifşa etmekliğimi istirham etti. 

- Ya öyle mi? Ben dama
dımın istirhamı sever bir 
adam olduğunu bilirdim ama 
sizin gibi bir düşmandan istir
hamatta bulunacak kadar al
çalacağım değrusu tahmin 
etmezdim. 

- Ben işin o cihetini bil -
mem. Siz bana buraya niçin 
gelmiş olduğunu sordunuz, 
ben de size cevabını v..!rdipı. 
D d . . f I \ ı . ama ınız zevces;n·, cc·a 

katlini anlattı ve DeTyayınuru 
ele geçirmezse hiç bir zaman 
müsterih olınıyacağını söyledi, 
ağladı, sızladı, tehdit etti. 

- Peki siz ne cevap ver
diniz? 

- Ben deryayınuru ancak 
mustantiklik makamına tevdi 
edebileceğini kendisine ceva
ben bildirdim . 

Baron dö Kastriv hiddetin
den dişlerini gıcırdattı ve yum
ruklarını Öjen amcaya doğru 
uzatarak : 

- Beş günümüz daha kaldı 
diye bağırdı; Çok değil beş 
gün Bu beş gün sonra görü
şuriız mösyö Kroşe - Pater 
cenapları ..... 

xxıx 

Melike Belkısın 
yakutu 

Üçüncü gün geçti, dördün
cü gün geçti. 

Artık Öjen amca hazırlamış 
olduğu pılanın tatbikine geç
rniye karar vermişti. 

Öjen amcanın, daha doğ
rusu polis hafiyesi Narsis 
Paterin pılaru çok sade idi. 
Baron dö Kastrivin kıymettar 
taşlara karşı olan iptilayi 
mecnunanesinden istifade ede
cekti. Binaenaleyh aç, susuz 
riyazet hapsine konulduğunun 
dördüncü akşamı Öjen amca 
kapıdaki pencereciğin yavaş 

yavaş açıldığını hissettiği za
man kendisi odanın tamam 
ortasında ve hiç bir şey his
setmemiş gibi davranıyordu. 

Öjen amca, arkası kapıya 
dönük küçük parmağmdaki 

yakutlu bir yüzüğü tavandan 
mebzulen taşan ışık altında 
meftunane seyrediyor ve kendi 
kendine mırıldanıyormuş gibi: 

- Herif, diyordu , şu par
mağımdaki yakutun melike 
belkise ait ;tarihi bir taş oldu
ğunu öğrenmiş olsa alimallah 
bu taşı da ele geçirmek için 

:mutlaka derimi ~miye, içine 
saman doldurmıya kalkar ... 
Bereket versin ki farkında bile 
d • ·ı' egı ... 

( Mabadi var ) 

Doktor A. Kutiel ı 
Elektrik makinelerile belso

ğukluğu, idrar darlığı, prostat, 
ademi iktidar, bel gevşekliği, elit 
ve frengiyi ağnsız tedavi eder. 
Karaköyde fınn sırasında. 

Kiraltk hane 
Fatihte tramvay tevekkuf 

mahallinde, Sın'! Enver ecza -
nesi karşısında itimat tayyare 
Gişesi fevkinde 5 odalı taraça 
terkos elektrik ve banyo. ile 
mücehhez hane kiralıkbr. itti
salinde F e} L .lah efendiye 
müracaat. 

Zayi mühür 
Tatbik mührümü zayi ettim. 

Yenisini kazdıracağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

Hafız Mehmet Şevki 

Par iste bir kafa şan tanın ı·5vüsü 
biitün {ilimleri gölgede bırakmış 

Sahne hayatını ın ve erkek-
adam akıllı bal- ten mürekkep 
talıyan sinema, çiftlerin gelip 
öyle görünüyor masalara olur-
ki temaşa vadi- duklanru, birer 
sinde rakabet hususi kabine 
edilem iyece k talep ettiklerini 
bir saltanat görüyorsunuz. 
kurmuşa ben- Az sonra, lıare-
ziyor. kete gelen dö-

Tiyatro, si- şeme, yavaş, 
nemaya karşı yav~ havuıun 
ne zaman mu- ıçıne batmiya 
kabele etmiye ve çiftlerin şef-
kalkışmış ise faf su albnda 
husrana uğ ve içinde küçük 
yarak attığı • Folı - lJerjerirı yeni_ roı>ıı- "1acıklada şam--
dımı geri alını- sıinılnı srıhnl'ler • anya içtikleri-
ya mecburiyet duymuştur. ni görüyorsur. uz. 

Bunun içindir ki bazı hafif Bu arada asıl görülecek 
temaşa müessiseleri, sinamaya manzara, bu mü.;erilere hizmet 
karşi yeni bir silahla mukabe- eden garsonla~dır. Yeni tıraş 
le etmiye karar vermiş ve bu olmuş, beyaz eldivenli, firaklı 
kararı tatbika bile başlamış- garsonlann ellerinde şarap 
lardir. şişeleri ve bardaklarla suya 

Bu yolda ilk adımı atan dalmalan cidden görülecek bir 
Parisin Foli-Berjer ismi veri- manzaradır 
len kafe şantanıdır. Bakınız Foli - Berjerin bu sinemayı 
nasıl : andıran fakat ondan çok canlı 

Bu müessise, yeni temsil olan rövüsü denilebilir ki ilk 
etmekte olduğu bir " rövü ,, defa sinema canbazlıklarını 
için ortası havuzlu bir sahne bastırmıştır. Bunda bütün 
intihap etmiştir. Avrupa gazeteleri ittifak edi-

Bu röyüyü seyrederken ka- yorlar. 

Güzellik ve ya çirkinlik mevzuu bahis ise 
Hiç şüphesiz tuvalet ~,. 

hususunda p erte v .. ""f.' ... 
müstahzerini r1'ı ~ 
kullanmamak büyük bir 
ihmaldir. Güzelliğin te
min ve bekası hekesin 

istimal ettiği Pertev 
müstakzerah ile 

mümkündür. 
çünkü : Krem Pertev, 
tuvalet podrası, Pertev 
briyantini, Perte kolon
ya suları, Pertev diş 

,· 

macunu, Pertev tırnak cilası ve sairesi en müterakki memle
ketlerde bile henüz emsali yapılaınıyan pek nefis tuvalet 
eşyasıdırlar. 

-- - ·----------
KOTİ. UBİGAN. PİVER. GERLEN 

Fabrikalarının hakiki esans ve sair kokularını toptan fiya
tına perakende safan ZAMAN ecza ve ıtrıyat deposudur. 
ZAMAN ecza ve ıtrıyat deposu kokulu sabunlar, saç su
ları, kremler, tuvalet podra ve takımlarının da deposudur. 

ZAMAN Losyon ve kolonyalannda bir damla sun'i yok
tur. Çiçek esanslarından mamuldür. Nümunelik şişeleri 

meccanendir. İstanbul Bahçekapu N" 37 
(Sabık Misçyan eczanesi) 

Krezival 
r 

KııJJanması kol,.y ı'tı tesiri 

kat'iyen şaşmaz. Pek Q'.liız'i<> 

olan öksürüğü !.;eser. 

Hava borulıırında birike. 

balgamlari söktürür. 

Dikkat ' .. ~" fabrikası/ 

mustabzaratı, .. &,,&•." • salibini.1 

havidir 

( 
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'teni f'ord yalnız y'enl ölr otomobil 
veyahut bir otomobi11n yeni bir modeli 
değildir. 

\'eni ford son zamanlar1a ihtiyaç gö
rülen modern ve idareli nakliyat mes'ele· 
sini halleden ,yepyeni bir fikrin melı· 
sulüdür. · . . 

\'eıii ford ehemmiyetini, yalnız hakiki 
kıymetinden değil, ayni zamanda bütürı el• 
han içtimai ve ticari hayatı üzerinde hu· 
sule getil'meğe muvaffak olduğu de.-ir. in• 
kıUlplardan almaktadır. 

Yeni ford arabaları' sayesinde mir• 
yonlarca kişi daha çok ve daha iyi bir 
surette çalışmağa ve bu surette kaıanç· 
Jarını arttırmağa muvaffak olacakları gibi; 
gerek evlerinde ve gerekse hariçte geçire· 
bilecek daha fazlo ıaman 4a bulmuş ola· 
caklardır. 

Bu araba sayesinde ışler daha çabuk 
görülecek ve · bunun geçtlgl yerlerde bin~ 
ıer}e 1<ilomefro yollar meydana gelecektir,. 

&kf• !llclk şlmdJ ve illi def• ı olar~· 

• 

Yeni blliı 

.<Oioroofillden 

FREN 
- ... - . -""· 

~· ~-""·~. -~ .. - . 
. ' ,;;.1 -

Yeni Ford modern ve , idareli, :na~liyat Aleminde, 
yep yeni bir fikrin· pek derin ı ifadesidir. ı 

cidden güzel ve mükemmel~ ve ayni za. 
manda ucuz ve idareli bir otomobil sahibi 
olmak sizin için mümkün olmuştur. 

Yeni .. Ford" un yapılışındaki mükem• 
meliy~t. keıftlisinden yüzlerce daha fazla 
fiatlerle satılmakta olan arabaların ev· 
safile her ncktai nazardan mukayese e• 
dilebilir. 

·\'eni ford 'ile kolayca elde · ettiğinit 
85-I05 kllomeıre .sürat en müstacel da· 
iı. ikala~irıızda bile •muhtaç olacağınız sür• 
ate nisbetle ziyadeslle klfidir. 

Yeni ford seri olduğu kadar idaresi 
kolay bir arabıı:dır. iti kişilik kapalı bir 
kaı·oEtri ve lkl )'Olcu ile sekiz bui.u\ sa· 
niye zarfıncfa süreHnl 8 kllı>meftdeu 4-0 
kilometr~ye kıular çılrarmıştıır. O ~ 
- 'lİ atı ima ve hızlanma kmHty'if VP.rd • 

Dört tekerlek üzerlıı.deka busuş_i lı:eıt
leri, parçalanmaz ön cı!lml l~e 
yeni ford soıı güıderdekl oto
mobil nakliyatında IAzım olan 
emniytl ihtiyaçlarını tamaıııııe 

tatmin etmiştir Tek diskli, kuru .plt~an 
ambreyajı ve bilyalı ·rulmanlar üzerinde 
.işliyen şanjman tertibatı istirahatinlı.1 
~eyahat zevkinizi tamamile ...,.tatmin ede· 
cek bir ma!ıiyettedir. 

Hidroıik amortisörleri, merkezi sıkie· 
tinin pek al ~akta olması ve mııkaslarının 

1pe1: ;a!5ı>.s ve tatlı olması sayesinde Yeni 
Forcfüı zev!c d~ıyarak istirahat içinde se) 

ıyıtlıat et!e:slniz. Her tip karoserinin ge~ 
niş \ ' ?. r!\~at kanapeleri olduğu gibi ayal<, 
faJ'l i~<lr'l!lıatl e uzatabilecek geniş nıesaf 
feleri de vsrrdır. Karoseriler muhtelif renk~ 
lerde ''e i ,.: ~dlııri müstesna bir surette 
ci5şclldir. 

Y~ni Forda ilk blııdiğiniz gün hisse• 
tieceğ!rıiz emniyet ve ktimattan her günt 
her ay ve sem:ler geçUkçe arttığını kul, 
lanılm'!Str.d<!'d nınsa.~iffn azlığını görecek~ 

·Siniz ve Yt:•ıi f' :> d~muzun zevkli bir ar, 
:ı:ll ile nranan p; k mükemmel bir otomo~ 
illi o~ı;b~unı.ı tasdik edeceksiniz. 

' Yeni Fordun benzin sarfi~ 
.yııtı azlığına canlı bir misat, 
yüz kllometro için ancak 8-10. 
litre benzin sarfetmesidir. Ye· 

·Yeni bir. 

\Modelden 

Daha ·başka 
• 

Bir t~ydir. 

I 

ıl Fordun yapılışında kullanılan oıafzeffiii · 
'i'itün gatlelere karşı lfir garanti, da• 
r1:1ıııklık .ıoktai nazarından bir teminat VI' 
ıamırat hususunda pek büyük bir tasar.
ı ııftur. 

Hulasa sürat, konfor; e,mniyet, güzel' 
ilk ve iktısıat gibi arzu edebileceğiniz ve r;r otomobilde bulunması !Azım •olan bil' 
~ümt4! evsafı fa:ılasile Yeni fordda bul• .. 
uksıııız. 

Yeni fordun müstesna miikemmeliye .. 
t°L~ rağmen fiatindakl UCUZiuk yapıllŞltl' 
'1a kl!llaotlan müstesna büyük iktısadt 
rensiplerln bir neticesidir. 

-Heme pahasına olursa" olsun· ·beti 
~de fordunbu yeni arabasını valtit kafbi 

.~tmekslzln g!dlp görünüz, onu en inci 
ı1'ferruatına varıncaya kadar dikkatle ııı~ 
,y~ ve tetkik ediniz, makinesinin evsaU 
l lıalılunda bir fikir edinebilmek için orıY 
bizzat kendiniz kullanmayı talep edf~I 
o zaman göreceksiniz ki Yeni Fordu f , 
t.t, evsaf ve fiat nokta! nazarından h 
~lr şeyle kıyas etmek miimkiin de~Udlr• 

E.O.RD~OT.OR:coM'PAN'Y ,EXPORTS IN.Cj 
lSK.ENDERiYE - MISIR. 
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