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1929 on 
* * * AKŞAMLARI NEŞROLUNUR 

Başvekilimiz, Avrupa matbuatına Türk 

Telefon: 
y A7J IŞLF.RI 

Is. f 202 
iDARE iŞLERİ 

b. 3872 
1 

Bugünkü borsa 
lncliz 985.~0 Fnınk 12.bO; Liret 9.40 

lsviçre2.55.SO; Dolar 49.18; Dalım 92.31.25 

Alun 8::il; Anadolu 24-5; Rumeli 8,85 

Tram.,·ay 19.75 ; J>Uyun ı-ıo,50 

l~ b.ın.J.;::ısınd.ın ;.a.lınmı~ur. 

* * * Nushası her yerde (5) kuruş 

milletinin hedef ve 
~ayelerini anlattılar - Beyoğlu . dairesinde yapılan teftiş neticesi 
ıyi değil-Casus Kasımın tabiiyeti meçhuldür, hakkını kullanmamıştır 

Berlinde 
Nisa.nda asarı 
i!Jfika kongresi 

toplanıyor, 
~İsanın yiı 
~· ikisinde 

ınde bira
~ atika kon-. 
l!tAo" 
l "'1 aktedi- ' 
et·•~·, o·· "'<t r. un-

1 y~ her ta
~<ıfından bu 1 
°"lfreye işti

t-ıt etmek ü- · 

~ murah
dôı-~. ~ayin e
~~ır. Hü

Halil B. 

~etimiz de mezkfu' kon
• Ye iştirake karar vermiş. 
~Müzeler idaresi müdürü 
~ B. mürahhas tayin edil
~ r. Bu kongrede mühim 
~ atika mesaili müna
~~d edileceği gibi bu me
lt1ı; ~ ~on zamanlarda mem
\ııı etimızde yapılan hafriya
'-lı!ı da mevzuu bahsolması 

temeldir. 

Sergi açılıyor 
~ Rugün Türkocağında Esir
e~\e derneğinin sergisi küşat 

ı ecekt· C· ır. 
de ~lııe\ san'atlar birliğınde 
a.~ Ugün bir resim sergisi 
'-.ca.ktır. ' 

İsf anbulda havuz buhranı yok 

<G~Il~{C~k e 
Burada bir vapur yapı
Iacak-Forda müracaatlar 

için 
bula -

dialar üzerine 

. ''· ... 1 

q' ' 1 , 
• 

' . , 

bir muharriri- Seyrisefain idaresinin havu:ı:larından biri 
miz, Seyrisefain müdürü umu- dan ne derecede istifade 
misi Sadullah B. ile konuş - ettiklerini size bir mukayese 
muştur. ile anlatayım. Havuzlar bize 

Havuzlar işi geçmeden eve! bir senede aldı-
- «Havuzların tamiratı he- ğı tüccar gemileri mıkdarını 

nüz bitmedi. Hemen hemen idaremiz beş ayda havuza 
bütün havuzlarda rıhtım na- almıştır. 

Müracaat edenlerden hiç 
mına bir şey kalmamıştır. El-
yevm ancak iki havuzdan 
istifade edebiliyoruz. Küçük 

• havuzun kapağı yoktur, yeni
den yapılmaktadır. 

Bu havuzun kapağı yapılın
ca havuzların üçünden de is
tifade etmek kabil olacaktır. 

Milli vapurcu!arın havuzlar-

biri geri çevrilmemiştir. 

Küçük havuzumuzu da kul
lanmiya başladıktan sonra ar
tık İstanbul için bir havuz 
buhranı kalmıyacağını zan
nederim.» 
Muharririmiz, İstanbulda (Ya

( i\labadi ikiıwi Halıiretlc ) 

Arlık bahara giriyoruz Bir zavallı ! 

• 

intihar 
Bir talebe kal .. 

bine tabanca 
sıktı. 

Dün gece saat ikide Nişan
ta§ında M~rutiyet mahalle
sinde Sait isminde bir Mısırlı 
genç kalbinin üzerine tabanca 
sıkarak kendisini öldürmek 
istemiştir . 

Aldığımız malümata nazaran 
Sait efendi Hasan Hayri bey 
isminde bir zatın oğludur. 

«Sen Benua» mektebine de
vam etmektedir. Mektepte mu
vaffak olmıyacağına kanaat 
getinniş ve arkadaşları yanın
da mahçup olmak endişesile 
intihara karar vermiştir. 

Bunun için gece yatağından 
kalkarak teşebbüsünü tatbik 
etmiştir. İyi bir tesadüf neti -
cesi olarak kalbinin üzerine 
tevcih ettiği tabancanın kur -
şunu seyrını kaybetmiş, sol 
memesini delebilmiştir. Mec -
ruh hastaneye kaldırılmıştır. 

Seyyahlar gittiler 
Şehrimize seyyah getiren 

( Pansilvanya ) vapuru dün 
akşam gitmiştir. (Providans) ta 
bugün gidecektir. 

Yeni bir kazanç 

]}{l w~Il@ır iliı?h~Il«ilfi l-Ierkeskeı1- Kapluınba-
,y olda kalan ekspres t~ -disini düş- ğa kahı:kla-

bu sabah gelıniştir ~an adde- rına ra?het 
ııa.~thanenin tebliği veçhile ı· de hareket edecektir. d 1 y o ·rm llŞ ! arttı ... 
'•~bu gün dünkünden daha Anadolu hattında hiç bir Geçen gün Kaplumbağa kabuklarından 
fil.. tır; dün gece biraz ayaz ariza kaydedilmemiştir. A d b" k k d ~ matbaamıza vrupa a ır ço a· ın tara-. "4 ıok ki d Bahçe köylülere yardım 
14e de b a ar on yapmış Karlarla mahsur kalan Bah- garip bir mek- J ğı, ve sair lüks eşya yapıldığı 
lııtllıt u sabah gün~ etrafı çe köy dün nezafet müdürlü- tup geldi. Ar- malümdur. Kilosu Avrupada 
1aı- ~.!haşlayınca bütün buz- ğüne ait kamyonlarla un gön- zıhalci İsmail · « 50 » ile " 250 » kuruş 

Ş~~u. müşt-Or. derilmiştir. Hakkı imzası- arasında olatı kaplumbağa 
ehr.._ · · "f K 1 1 ak . ~ ... anetının tanzı at amyon ara yo açm için ru taşıyan bu kabukları hakkında Adana 

mektubu aynen ı vilayeti ~e b~zı Avrupa fab -

;; 

Uzfimcfilfik bir servet menbaıdır 

IH1a t©\ln . ar~n 

Göztepe - Erenköy fidan.
Iıöı tevsi ediliyor 

Göz le Jll'· 
Erenköy A· 
nıerika asma 
fidanları nıü

css<•s esinde 
ve lisl iri len . . 
fidanlar, ü
zii.m ter iuıi
zin isliUu i· 
çin ':ek fay
dalı olmak· 
tadır. 

Jı;z cümle 
<< FlloJ;:sıra )) 
haslalıijma 

tululan üzüm ,;ö:lepe - Erenk.öy Amerika asma fidan mü-
fi dan la rı nı esscsesindeıı lıir ınaıı;:;ara 

Gözteı,e ve Erenköyde dan 1nüessesesine ilhak 
yetişen Amerika fidanla· edihuitılir. 
rlle asılamak suretile bu l•'idanlıijın bu yeni ara-
hastalİ!Jı defetmek n1üm- ziye sahip olması daha 
J<iin olnıaliladır. fazla fidan yetislirmcslni 
Altlı!Jıınız ınalümata gö- ,.<' lıu suretle ·hastalıkla 

re, İktisat vclulleli, bu 
ınüesseHeniıı salıai faali· daha zi~ adc ıuücadele t•-

dilmesini temin cdeccktiı·. 
yelini tezyit etmek ic:in 
bir nuktar arazi isliıuliik 
el ıııislir. 

]lftcssesP cinu·ıı1da bu
Juııan TalıHin paıja arazi
sirnlt•n 20 dünümü hu fi. 

yapılmış ve Adana, Ayaş ha
valisinden nümuneler istemiştir. 

flillanlı(Jııı yeni arazi
sinde• liızıııı gelen tesisat 
ikmal p(tildij}inden bir iki 
güne kadaı· bu arazidP <k 
i~e haşlanacaklır. 

MÜNDERİCAT 
2 - nci sahifemizde: 

'J'el~rat» Polı"" habf'-·lı;:rı, için 

,,, saırc 

3 - ncü sahi/ emizde: 
Güııürı 1arihi, K.ıri ı.;ütunu, 

s~yit •\li reıs, Orta oyunu. 

4 - ncü sahifemizde: 
St•r<.,L·rıliginıiıı h;1 t1r;1Jarı , 

Bir ;ı\·uı; liıl 

5 - nci sahifemizde: 
"'tıııı.:ın;l ""t11ııııu, l)lin\.l .; liuııu, 

Bunun üzerine Adana tica
ret odası, Avrupanın şimdi 
daha ziyade rağbet ettiği 
kaplumbağa k a boklarından 
tedarik edip odaya g~tirecek-
lere teshilat iraesine ve mua- 1 , ___ _ ______ _, 

venete karar vermiştir. 
İstanbul kırlarında pek çok 

kaplumbağa buluduğuna göre 
para eden bu hayvan avcılığı 
artık burada da başlıyacak ~ 
demektir. 

Fuhş ve ftrengi 
• 

Ista11bulda 
• 

• ..,. .. -- neşrediyoruz: . rika~arı . arasında muhabere 

:!.__~~------------------~~~ ve lzmirde 

lJıı 
ıı 

8<ıbaJı } ' • . · 
ııııı ' eımş ıle Eyüp arasında deni: /;ısmeıı bıı::: l11l-

~~ Şlu. Resimde bıı::: parralan ı•a:::ılıan ftörıUmcklcılir 
"ı leei d . 
ı~ ~rd e . dün gece sabaha 

llıll!fguı aki karı temizlemek
t}( l>lınuşlardır. 

~k .. •Pres yolu 
~ece ;ı, ~ınendöfer hattı dün 
~:~ (l0~2~ış Ekspres bu sa
le 11 telııı · de Çerkesköyün
t' Sitlte !' dün akŞam da 1 5-
ıt. cılfen h •. 

llıı arelCet etmış-

gun de Eıt 
spres vaktin-

daha eve! diğer kamyonla 
amele de gönderilmiştir. Ma
mafi dünden itibaren karlar 
erımıye başlamış, yollar açıl

mıştır. 

Baroda 
Bugün Baroda ikinci reis 

intihabatı yapılacaktı~. İntiha
batın bir hayli jiiriiltülü ola" 

·, cağı fq!yyfn1 ~il1'~1ir. 

« Hiç bir j t N • 
suretle siya- ...... , etı c e Fener 
setle iştigal 

etmem. Kim- .~mail Hakkı °R-.1ıogu /unda be • ! 
seye karşı hu- efent/ ~!T. • ... iki arnavut met- 1 

sumetim yoktur. Bütün din f edıye nızama- , ropofı"dı"nı" a.l'O- \ 
kardeşlerimin bana müsavi k Ti 

:~:~11:~1:1 efe:~=~~ alenen fı1im~ne;~~!'e:~~!~i~!si, TOZ elti f 
Bu satırların bir muziplik son günlerde Beyoğlu belediye (oet;t•n !JÜll yazmı~lıli: 

eseri olduğuna hükmettik . dairesi hudutları dahilinde _\rnanıt lıü klııııcli nin 
Fakat arkadaşlarımızdan umuıni sekilde teftişat icra tasYİJI Yl' {(•~vikile .\ı·iıa• 

etmiştir. Müfettişler elyevm 'ut kilisesi J<'cnı•r lıa!:ı 
biri merak edip bu mektu- ı ki gul rapor arını yazma a meş ııaııaslıjfı il<' ahikasını 
bun sahibini bulmuş, kendisile b 1 kt d 1 u unma a ır ar. kcsmi~;, müstakil bir ki· 
konuşmuş. Bu teftişat neticesinde be- lise LPsis etmekle bera• 

İsmail Hakkı efendi Yeni lediye talimatnamesine muha-
camide arzıhalcıdır. Bu mek- lif bir çok harekata tesadüf 
tubu ne için yazdığını şöyle edildiği söylenmektedir. 

anlatıyor: Bir cemiyette intihap 
- « Ben fakir bir arzıhal- Hamur işleri yapan ekmek-

cıyım. Bir zamanlar memuri- · çiler, fırancalacılar, börekçiler 
yet hayatında bulundum. Ha- ve simitçiler, bir cemiyet ha-
lim, vaktim düzgündü. Fakat !inde tevhit edilmişti. 

Bu cemiyetin yeni idare 
düşmez .kalkmaz bir ~l~ah... · hey' eti intihabı emtedilmiştir. 

Memurıyetten çekildıkten Yeni id~re hey'etmde ekmek-_ 
sonr~ fakir kaldıµı. ,, çılerdeh 8 ve simitçilerden 4 
( Jialıatli ililıll'i salıifc•dt.ı.- aza b1,1h.inacaldır. • t - ' 

• .J l " . 

her ba!:ııııa da «Ch·aııni» 

isıuiııd<• bir papas gec:ir
llliı,,tlı·. l•'enc•r ba~ ımpas
h{jı, hu İ!:ıtc alükası bu
luudu(juııu farzc:.li!ji iJd 1 

Arnavut ortodoks metro- , 
polidinin ruhani nispet- · 
lcl'ini ı,csıul~lir. Bü da 
n üst erir ki o;;on iftlrak 
ı~enM"Jn ı·izası lıllfırına 

olm~tur.'' i 1 
' • 

artıvor-. -, 
~ .,· \ 

İzmirde firen-
gi ha stal ığı 1'!!"'-iiliii•ıll!Jİ!lll 
tehlikeli bir 
surette art -
makta oldu
ğundan Vila
yet sıhhiye bi
nasında fev- Frenyiı.ıin ba~
kalade b;r iç- lıccı sebebi yi fi 
tima yapılmış fiıhşlur 
ve fuhş ile, firengi ile şiddetli 
bir mücadele yapılmasına ka
rar verilmiştir. 

İstanbulda da gizli randevu 
evleri ile mütenasiben zührevi 
hastalıkların arttığı görüldü
ğünden, gizli fuhş ile müca
dele etmek ve bu suretlo 

hastalıkların da önUne g~ .. 

mek için yeni tedbirler ittihaz 
edilmekt~di,r. r 
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GUNlJ.N 
T~rıru 

• 

,,-~tzıı111ıe 

Efgan lehinde 
müracaatlar 

yapıldı 

Son Saat 

• 

ltJ.tıi \7 C E 5kidevirJerdekiTürk J:<orşanlarinclan 

' Islaha; icin İ &ı~~ lf@U$ ; 
100000 lir~ tah- .__~ ..... -.__..._ ___ -"ıı~~ 

1 sisat verildi 1 Oleıı ın~tli-.,ahııı taklidi 
(:eıniYeti bc.Jcdiyc, 

Reisicümhurumuz gazi 1 
hazretlerine uzak, yakın Şark 
llıemleketlerinden Efganis -
tandaki teceddüt inkilabına 
başlaınış olan Amanullah haz
tetleri lehine telgraflar gel
diği ve müracaatlarda bulu
nlllduğu haber verilmektedir. 

ecnebi hir itfaive nıü
tchass ısı cclhcdilcrek 
itfaivenıizin ıslahı için 

H .. mayun falun elbiseleri kendisine giydiıri
lerek tahta çıkarıldı, halka ğösterildi. 

- 11. ,)-.1/ıtlııtı·riri: .tııtullıılı ZİJ/ll 

lf Dün Darülfünun divanı 

toplanarak her fakültede birer 
tali, Darülfünun emanetinde de 
bir komisyon teşkil edilmiştir. 
'f ali komisyonlar dil temizliği 
etrafında tespit edecekleri 
esaslan büyük komisyona bil
direceklerdir. 

T harfine kadar bütün ilmi 
ıstılahlar dil encümenine bil
dirilmiş olacaktır. 

lf Darülfünun hukuku düvel 
llıüderrisi Cemil bey istifa 
etıııiştir. Yerine müderrisi 
Alınıet Reşit bey intihap olun
ıııuştur. 

'f Emlak bankası şimdiye 

kadar esbabı emlake (6) mil
}'on lira borç verml~tir. 

'f Mayıs ayında Tarabyada, 
a.jansıar konferansı toplana
taktır. Toplanma tarihi ( 25 ) 
llıayıstır. 

İzmir gümrügünde yapılan 
&ui istimal ile alakadar olmak 
lizere elyevm şehrimizde bulu
nan sabık İzmir ihracat güm
rüğü müdürü Rıfkı efendinin 
tevkifi şehrimize bildirilmiştir. * Paris sefiri esbaki Salih 
Münir paşanın oğlu ve başve
kalet seryaverİ Atıf beyin bi
raderzadesi Cemil Münir B. 
Vefat etmiştir. Cenaze nam.:ı'zı 
~a.rın Teşvikiye camiinden kal
lı 1rılacaktır. Merhumun ailesine 

eya.ni taziyet ederiz. 
lf. Şehrimiz ticaret odası 

kongresi dün ilk içtimaını 
aktetmiştir. Bu içtimada sa
nayi kredisi görüşülmüştür. 

'f Hopada asılsız şayıalar 
tıkaran iki kişi tevkif edil
ıııı~ 
~ur. 

'f Havaların bozuk gıtme
alnden bu sene balık pek az 
tutulmuştur. 

'f Neveser vapuru, bozulan 
l<ınah iskelesinin yerine mu
\'akkaten iskele ittihaz edil-
llıiştir. , 

lf. Cemiyeti belediye dün 
~~Planmış. işlerini bitiremedi
tinden bu gün son içtimaını 
lkte karar vermiştir. 

lf Ticaret odası kongresin
de Cunıa tatilinin paz.ıra talı
~ ~çin bir teklif ya~ılmıştır. 
.:ı~ldifi yapan Kazım Ziya bey
"lr. 

* Avnıpa güreş şampiyo
llasına iştirakimiz için beyne!-

1'atavla yangını 
ıncs'elcsi 

Muhterem efendim 
.. 3

191? 929 tarihli gazetenizin 
ırt' Uiıcü sahifesinin karJler 
l~;:nunda bir kariin suali ser-

}( alı fıkra okundu: 
alnı arj Tatavia yangınında su 
llhaJ~d'.ğını söyledikten sonra 
ha ıııın gösterdiği kuyu ve 
}'okullardan etfaiyenin "Emir 
fad su alamayız,, diyip is~i
"N:d etmediğini ve ahali güya 
aoru en buraya geldiniz?" diye 

nca " · . "f • d iild· 0 sızın vaı.ı enız e-
f ır. de ·1d··· . ·ı aı'y :• nı ıgını ı Ave ve et-

ecı · · 
lataft ınıış gibi "niçin dört 
l'aıı an birer ev yıkılarak 

gının ·· .. onune geçilıniye te.-

-]üzun1 gösterdiği lcva-
1 zınıın tedariki kar~ılı
ğı olınal· üz re ıou,uı'o 

liralık tahsisat kabul 
etıniştir. ~lütchassıs 

gelıncz ve ya çok bir 
!iCY celbin~ lüz ıın ğ"ös
terınezse hu para, 
Türkive 111illi banl·a
sın<laı; yaktilc' akte
dilen istikrazın itfr1sı 
ıçın tcsYİYc edilecek
tir. 

Bu istikraz tahvilatı 
hanıillerile müzakerat 
neticclennıck üzeredir. 
itilaf nanıenin hir kac; 
güne kadar in1zalan
ınas1 muhtcnıeldir. 

Otobüs ücretleri 
tayin edildi 

Martın birinci gününden iti
baren Beyazıt ile Taksim ara
sında işlemiye başlayıcak olan 
otobüs tarifesi tespit edilmiş
tir. 

Bu tarifeye nazaran bir yol
cu otobüsle Beyazıttan Taksi
me köprü parası dahil olduğu 
halde « 17 » kuruşa gidecektir. 

Yol «4» kıt'a itibar edil
miştir. Kıt'a istasyonları Be -
yazıt, Karaköy, Tepebaşı, 
Taksımdir. Bir kıt'ada seya -
hat " 6 ,,, iki kıt'ada " 10 "' 
üç kıt'ada " 14 ,,, dört kıt'a
da seyahat ta " 16 ,, kuruş
tur. 

Köprüden geçen her yolcu 
tramvayda olduğu gibi otobüs
te de " 40 ,, para müruriye 
resmi verecektir. 

milel federasiyon bizi de işti

rake davet etmiştir. * İzmirlilerin arzusu üzerine 
İstanbul futbol takımı kurban
bayrammda İzmire gidecektir. 

:ıf- Ekmek ve fırancala narh
ları ipka edilmiştir. 

'f İstanbul muallimler bir
liğinin infisah etmek üzere 
olduğu haber verilmektedir. 

lf Asiyozgatta iki kadın 
ve üç erkek Bayram isminde 
birini balta ile parçalamış
lardır. 
~ Sabık tütün inhisar mü

dürü Seyfi bey, Anadolu hattı 
malzeme komisiyonuna aza ta
yin edilmiştir. 

' şebbüs,, edilmediğini ve yan
gın söndürülmek üzere bir iki 
bomba atılmadıgıru, terkos su
yu tevzi mahalline şitap edi
lip su sevkinin temin edilme
diğini soruyor. 

Bu kari bilsin ki T atavla 
y:mgınında etfaiye hey'etine 
kabili istifade su hazinesi, 
sarnıç gibi şeyler gösterilmiş 
değildir. Yalnız yangın Çeş

me meydanına geldiği zaman 
Kilya papas evinde bir sarnıç 
olduğunu Beyoğlu grupu 
amirine söyliye bilmi tir. Buna 
da yanll'ının evine yaklaşması 
sebep olmuştur. Tatavlalılar 

bu yangnıda bir zarar ve ha
sar görmemek için evlerine 
kimseyi ıokm'ak istememişler-. ' 

Pala Hüseyin ile Kelle Bekir ıki gün halk avutulmuş ol 
şimdiye kadar yüzlerce mu- makla beraber asker p.ıdişa-
harebede bulunmuş, bırçok hın sıhhatından endişe ediyor, 
defa öldürmüş, yaralamış, ya- vaziyetten şüpheleniyordu. 
ral::ınmış olduklarından şehir- Nihayet Seyit Ali reis sa-
deki bu harp halinden zerre- rayı baştan başa dolaşarak 
ce endişe etmiyorlardı. Hümayun şaha benzer b"r 

Yanlarından koşa koşa ::ıdaın b;ıldu. Bu bir musahipti, 
geçen bir asker, sokakta ölen padişaha az çok benı.i-
orduya mensup olmıyaıı iki yordu, fakat boyu kısa idi. 
kişinin böyle garip bir kıya- Seyit Ali reis bu ad~mın 
fetle dolaşmakta olduklannı yüzünü gözünü sardırıp arka-
görünce önce hayret ed:!rek :;ına Hiimayun !iahın elbisele.-
durdu, baktı, sonta bunlardan r::ıi giyc!irdi. Nehrin sahilinde 

' bir zarar melhuz olmadığını bir tahi. kuruldu. Musalıip 
anlayınca teliişlı bir tavurla: parlişah elbiseleri içinde bu 

- Ne duruyorsunuz?. Seyit tahta çıkıp oi:urdu. 
Burhan geliyor... Kaçın, ne Kar~ısında bütün seray 
duruyorsunuz?!.. erkanı elpençe divan dur-

Diye haykırıp ilerled:. İki dular. Bir taraftan padişah 
korsan omuzlarını silkip yol- iyi oldu diye şehirde tellallar 
!arına devam ettiler. gezip bağırışırken diğer tara{- . 

:ıf- tan halk, asker, mirzalar, sul-
Hümayun şah ölürken Seyit tanlar padişah zannile musa-

Ali reısı oğlu gelinciye hibin sıhhatine, ömrüne d:ıa-
kadar kendisine vekil bırak- lar edip duruyorlardı. Padi.şa-
tıktan sonra Hümayun şahın hın hastalığım iyi edip haya-
adamları reisin etrafını sar - tını kurtardığından dolayı he-
mıştı: kimbaşıya hil'atlar giydiriliyor, 

- Ahvalimfa nice olur? atiyder veriliyordu. 
Diye dövünüp duruyorlardı. Bütün saray erkanının hay-

Seyit Ali reis: ret ettiği şey kırk kişilik bir 
- Kapıları kapayın! serseri güruhunun reisi il..cn 
Dedi. Bu emir derhal yerine Hindistan tahtının bugün ye-

getirildi. gane hakimi mevkiine geçen 
- Benim memleketimde Seyit Ali reisin sarayı yağma 

sultan Selim han merhum o - edeceği beklenirken adeta 
!unca yerine şimdiki padişah kendi tahhnı muhafaza edi-
Süleyman hamn geçebilmesi 
için İstanbula gelmesi lazımdı. 
Piri paşa türlü tül:'lü tedbi;;ler 
edip halk agah olmadı. 

Siz de bir tedbit edin ki 
oğlu haber alıp vanp gelip 
padişanlık ilan edinceye ka
dar kimse meseleyi öğren-

• 1 
mesın ... 

Hümayun şahın adamlan 
ellerini uğuşturuyorlardı: 

- İyidir, hoş söylersiniz 
ama ne idelim, nasıl bir ted
bir koşalım? .. 

Seyit Ali reis cevap verdi: 
- Şimdi her zamanki gibi 

mansıp verirsimz, divan kura
sınız; yarın padişah çardağa 
gidecek diye ilan edip at 
hazırlatırsınız, sonra da hava 
hoşolmadı deyip vazgeçersi
niz! 

Ertesi günü Seyit Ali reisin 
öğrettiği akıl tatbik olundu. 
Halk, padişahı göreceğiz diye 
hazırlanmışken sonradan hava 
güzel değil diye dağıtıldı. Mü
teakip gün padişah gözükecek 
saray civarında seyran eyli
yecek diye haber çıkarıldı , o 

yormuş gibi Hümayun şahın 

oğlur..a yardım etmesi idi. 
Seyit Ali reis, Hümayu.-ı 

şahın taklidini de bulup takıp 
takıştırarak köşeye oturttuk-

tan sonra emirleri, vezirk.ri 
çağırıp: 

- Ben artık gidiyorum 
- dedi - Padişahın sıhat habt:-
rini de gittiğim yerlere yaya
rım.. Siz artık lüzum gördük
çe padişahı meydana çıkarır, 
halka bir müddet gösterip 
gene içeriye sokarsınız!.. 

Emirler, vezirler Seyit Ali 
reisin sözlerine itiraz edemi
yorlardı. 

Reis hemen o gün kervanı 
toplayıp hazırladı . Sabaha 
karşı erkenden yola çıktılar. 

( Mabadı var ) 

Sanayi müdürü 
Sanayi müdürü Kazım B • 

bir kaç günden beri İzmirde 
bulunınaktadir. Yakında avdet 

gün de öylece oyalandı . Bir edecektir • 

dir. Rum kariinin suallerine 
topluca cevap olarak denile
bili~ ki etfaiye uhdesine dü
şen her türlü vazifeyi ifa 
ve tedabiri ittihaz etmemiş, 

yangının itfası emrinde bütün 
vesaitini istimal eylememiş 

olsa idi yangın T atavla sırtın
da kalmak değil sokaklann 
dar, evlerin köhne ve sıklığı

na, suyun fıkdanına daha doğ
rusu ademi mevcudiyetine, 
rüzgann şiddet ve havanın 

fevkalhat bürudetine oolayisile 
maruz kalınan azim müşkülata 
karşı Dolapdere meydanına 
kadar inecek ve daha belki 
binlerce evi yakacaktı. Etfa -
iyenin bu yangındaki harekfı

fını neden sonra kim bilir ne 
maksatla tenkide yeltenen ve 
yangında bulunmadığı pek 
muhl ~mel olan Rum kariin 
bu istizahı şimdi hey' eti itfa -
iyeye karşı bir tasııiattan b~· .. / , .. , '\ 

ka bir şey olmıyacağıru elbette 
efkarı umumiyenin takdir 
edeceği şüphesizdir. Cevabın 
muhterem gazetenizin aynı 
sütununa dercini rica ve bil -
vesile takdimi ihtiram eylerim 
efendim. 

Etfaiya müdür vekili 
İhsan 

S.S. - Etfaiyeden bekledi
ğimiz bu cevabı neşrettikten 
sonra artık bizce de ilave olu
nacak bir şey kalmamıştır. 

Muhabere 
R. S. beye: Bahsettiğiniz 

sui isi imal hakkında sarih bir 
şey söyliyebilmek i_çin evvela 
hüvy;~inizi öğrenmemiz, sonra 
da bu husu&ta bize delile 
müstenit malümat vermeniz 
lazımdır. Aksi takdirde şika -
yetin~i dercetmek mümkün 

olmıx~c\l~,ır E\fendim., 

(~İll{l~rct t C 
• 

Kaynananın da 1 

rolü olduğu 
anlaşılıyor 

Geçen hafta içinde Üskü
darda pek acıklı bir cinayet 
olmuş, genç bir kunduracı 

hemen hemen bir hiç yüzün
den hem genç ve güzel k::rısı 

Hikmet hanımı, hem de kendisi
ni tabanca ile öldürmüştür. 

Bu kanlı cinayete ait ilk 
tahkikat b:tirilmişti. 
Öğrend"ğimize göre, tahki

kat neticesinde kunduracının 
annesi Fatma hanımın bu 
cinayette müşevvik rolür..ü oy
nadığı tespit edilmiştir. 

Karı ve koca kavga eder
lerken kaynana hanım oğluna 
tabanca vermiş ve genç kun
duracı da kavganın kızğınlığı 
arasında bu tabanca ile hem 
kansını hem de kendis;ni öl
dürmüştür. 

Cinayetin belli başlı müseb
bibi mevkiinde görülen bu 
kadın mahkemeye verilecektir. 

Hakk: Şinc:si p~a 

Bugün gidiyor 
Taksim abidesi 

etrafında 
Fırka ınufettişi Hak

kı Şinasi ka:;a, bugün 
Fıi"luı ktttibi un1un1isi 
Saffet Bcvle bi likte 
Ankara va hareket 
edecektir. 
Hakkı Şinasi paşa, 

bir n1uharririn1izc Tak
siın abidesinin vaziye
tinden bahsile şu be
yanatta bulunmustuı·: - . 
«- J\bidenin kaide-

sindeki kırınızı tasla-• 
rın tezvinatı bozul-
nıaktadır. ~lan1afi, a
bidenin salabt ti bun
dan nıüteessir değildir. 

S. Kanonika, abide
nin kabulü kat'isini 
bcklenıeden avdet et
n1işti. Ondan sonra, 
bazı noksanlar tespit 
edildi. Bunların iknıali 
.1.\JtıO liraya bağlı idi. 
S. Kanonika, bu para
nın son taksitten ke
silnıesini kabul etti. 
Fakat şin1di <le kırı111-
z1 taşların bozulnıakta 
olduğu görüldü. Buna 
çare bulunduktan 
sonra son taksit gön
derilebilecektir. Bunun 
için ~1ısırda bulunan 
S. Kanonikayı İstan
bula davet ettik. İlk 
baharda geleceğini 
ünıit cdi \'Oruz.n 

Şirke tarifeleri 

Şehrenıancti )' cdi-
kulc, Kadıkiiy, J)olına
bahçe haya gazı kunı
panya lannın tarifele
rını tetkike haslan1ıs-. . 
tır. 

Yakında terkos ve 
Elnıalı su-;irketlerinin 
de tarifeleri tetkik 
edilecektir. Trannrav 

"' t.-ırifesinin tetkiki E-
lektrik tarifesinden 
nıütevellit ihtilafın 
halline vabestedir. 

Sahife :ı 

He'I! gün • r 

mulıavere 
Peşekar - Gene ne düşünü

yol'"S'.ın öyle, arpacı kumrusu 
.b'? gı ı. 

Kavuklu - Bayram yaklaş-
tı, ODU dü ünüyoruml 

- Ne var düşünecek? 
- Ne mi var? Onu sen, 

<Tel de evdekilere anlat! 
- - Ha! Anlapldı, çoluk 
çocuk öteberi istiyor değil mi? 

A birader o, hepimizin ba
şında, ne yapalım, ister iste
mez alacağız? 

- Alacağız ama ne ile 
alacağız? 

Dün bizim Son Saatin cö
mertliğile maruf idare memuru 
Kazımdan alelhe!laP. on papel 
istedim, işi şakaya boğarak: 

«Para isteme benden» 
«Buz gibi suğurum senden» 

dedi. 
- E sen ne cevap verdin? 
- Ben de dedim ki senden 

oda buz gibi soğumuş, şu so
baya iki odun attır da ısına
lım! 

- Ey sonra? 
- Sonrası efendim, hiddet-

le kalktım, Beyazzıtta bizim 
sereahatlu İbrahim Naci bey 
İsminde üsküplü bir sarraf 
vardır, ona gittim. 

- Bari ondan külliyetlice 
bir şey kopara bildin mi? 

- Dur , patlama da dinle ! 
dükkandan içeriye girer gir
mez baktım ki kadın, erkek 
bir alay para düşkünü sebil
hane bardağı gibi etrafa di
zilip boyunlarını bükmüşler , 
melül, mahzun bekleşiyorlar. 

İbrahim bey beni görünce : 
- Abe - dedi - hoş geldin 

safa geldin ! ille ve lakin , gel
dinse para için yalayasın avuç
larini ! Haçan te bu gürdügün 
cemaatin epsi de bekler birer 
mikdarcık para! Ama yoktur 
kasada erangi bir metelik, 
düşse içine bir fare, yanlır 
kelleciği ! 

Var idi bıı sabah bir kaç 
giroş param, onu da geldi 
sizden ileri, aldi diger başklan! 

- Eyvahlar olsun, desene 
ki oradan da eli boş döndün! 
Sonra azizim. 

- Sonra baktım, oradan 
bizim romancı Mahmut Yesari 
geçiyordu, yapıştım, Mahmut 
be dedim, para tutuyorsan 
bana beş on lira ödünç ver
sene! 

Oğlancağız birden afallı-
yarak, ben de aynı şeyi sen
den istemek için seni arıyor· 
dum demesin mi? 

Şimdi gel de bu vaziyette 
düşünme. Ben alelhesap on 
lira nerden bulacağım? Diye 
çırpınırken evdekiler bayram
lık diye dün gece elime bf r 
liste tutuşturdular ki bunların 
değil hepsini, yansını ~ak. 
için hiç değilse tayyare pıyan
kosunun ortanca ikramiyele
rinden birinin bize çarpması 
lazım! 

- Ah brader, benim halim 
senden beter, bizimkiler de 
ille bayramlık diye benim 
iki aya(;ımı bir pabuca koyu
yorlar, ~e yapmalı bilmem? 

- En iyisi Fatin efendiye 
rica edip bayramı iki üç ay 
sonraya tehir ettirmektir. 

- Aman, nasıl olur, müm
kü mü? 

- Bas bayağı olur. Ayla-
ra, günlere, takvimlere karı
şan o değil mı? Bizim gibile
rin batın i:-in tutar, ramazan
dan sonra gelen şavv~, yani 
bayram ayını Muharrem ve 
ya saferle becayiş ettirince 
ortada mes'ele kalmaz! 

- Şu halde haydi gidelim, 
bu akşam seninle Fatin efen
diye hem iftar edelim, hem, 
bu ricamızı söliyelim; hem de. 
yarınki havanın limoni mi, 
yoksa fıstıki mi olacağını an
lıyalım, olmaz mı? 

-. Olur, haydi gicle.lim! 
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Sahife 4 

nurül/ıcdııyi son bir k11ç 
!Jıimfrıı/ıni ıvl.yıwro:: kadısı» 
isimli bir /;oıııı:ıli oywy(Jr, 
Bıı <'S<'r. iki, ıiç saul gülmek 
ııı: lıoş ı•cı/;ıl yı·çinııı:k isli -
yı•nlcre lw/.i/;alcıı şuyum 

lıwsiycdir. f:Sı:ri mıwuffuki -
yelle temsil eıleıı/eriıı ba. 'l!ıda 
lla::imııı ııe /ıillıassıı l'usfi 
Rı::aııııı bıılıııııla/;/11rı111 ı/u 
kayılclıııı:dcn oeçıııı:f; ııııiııı
kıiıı o/mu::. 

1laıııafi ıııukscıdıım::: bıırıı

du ne saıı'cı/kıirları il'ııkıt 

etmı:J... ne de eser lııık/;111ı/ıı 
ıımıımi şek;lde rıııilallin beıı<ın 

elıııeklir. muksadııııi:: sadece 
bir noktaya ıuı::ıırı dikkati 
celbelmekfir, lıenı ıle elıcıııi
y"lle! 

İki, zir saat giilılıiklerı son
ra. « A.yııar<ı::: /;wlısı » bitiıı
ı·e iııscının ı'is/ı/ ıııle feııu bir 
irılibıı kalıyor. Huca/arın ve 
Papaslarm iç yıi::/eriııi il'şrih 

elıııek, bımlardıııı kısıııı n::a
nıımıı diıı perılı:si ııllııııl'ı ir
likrib111ılwı lııı ya elmediklcri 
fe::ııyı/11, alılıiksı::lıkları, lıır

sızlıkları feşlıir elıııek çok 
iyidir. bu, lıepiıııi::: irin bir 
ı•ıı::ıfedir. Fakat, ııı:leıı ki elli 
sene, yü::; sene, ııç yıi::: sene 
eııelki Larilıe ait ulsıııı, Tıir/;
lerirı ekalliyellere ::ıılmeltik
leri fikriııi vermek asla doğ
rıı olama:. Böyle bir /ıal, 

tarihi hakikatler karşısında 
bir isnat malıiyelini germe -
ıneğe malıkıim olmakla bera
ber milli lıislerinıi:::i rencide 
eda. Hayır, Tıikkiyede ekal
liyetler lıiç bir ::aman ::;ıılma 
uğramamıştır. Saltanat dev -
rinde de, hocaların lagallıtbü 
esnasında da parası çalman, 
kakarel gören, :ıılnıa ıığrı -
yaıı halis Tıirk 1111sıırıı ol -
mıış, ekalliyetler her ::amarz 
f erilı f a/ııır yaşaınamıı yolıı
mı bıılnııışlardır. Bııııları 

kendi kedinıi::e dıiıııiıı, evelki 
gıiıııin rııa?Jdıırlcırı nıev/;iine" 
çıkarmıyalını. Tarilıten bilıa
bersek, milli lıislerimi::e olsıın 
lıılrmet edelim. 

K ... 

Suriyede vaziyet 

Fransızlara mu
arız olanlar 

sahneden 
çekilmişler 

Suriyeden bildiriliyor: 
Suriye<lcki nıeclisi 

müessisan bila müddet 
seddedildikten sonra 
hükumet: · taı11an1ile 
vaziyete hakin1 oln1uş 
ve bütün Fransızlara 
n1uarız olan azalar 
siyaset ıneydanından 
çekilnıişlerdir. 
Daınat Ahınet ı ran1i 

bev, Fı·an ızların hü-
• 

tün şartlarını kabul 
ederek vfısi salahivctle 
tekmil Surivenin ida-• 
resini yakın zamanda 
eline alrnak üzeredir. 

Cenupta eşkıya 
Cenup hududumuza 

geçerek bir sürüyü 
kaçırmıya çalışan bir 
e!}kıya takımının ileri 
gelenlerinden üçü ye
niden jandarnıalarımız 
tarafından yakalan
mışlardır. 

Son Saat ıfi Şubat 

r 

~::.,,Bir Avuç kul 
Muharrir(: M.TuRJ~ 

"" Open de öpül~n de 
Şu işten memnun değillerdi, İsmail a anın alanla

rını ballandırmak için bunu ihtiyar ediyorlardı 
-86-

Öpen de. öpülen de 
su isten ınenınun de-. . 
ğillerdi. IJ<il·in İsınail 
a l'ra va da ika yukluk l"> • 

ıçın onun ·alanlarını 

hallandırn1ak için bu 
'azivcti ihtiyar cdi-. . 
\'orlardı. Kadı efendi -bittabi Vali paşadan 
geri kaln1az, kalaınaz
dı. Bayraktar, verine - . 
dönerken o tla verin-• 
den f ırlıyarak odanın 
ortasında zavallıyı ya
kaladı. Bir~·ok şeyler 
okuyup yüzüne üfle
dikten sonra iki gözü
nü öptu: 

- Berhurdar ol -dedi
sayin nıeşklir, ecrın 

nıevf ur olsun! 
Şu acip ve belki iğ

renç ayini ikranu mü
teakip gene İsn1ail ağa 
söze başladı: 

- Paşa kardeş! Dava 
nıühiındir, şakaya gel
n1ez. Deri devlete he
nıen arize sunup hali 
hikaye buyurma~ ge
rek. Ta ki Jsn1ail 
kulunun bu yan1an 
düşn1anla boğuşnııya 

başladığı aşikar olsun, 
yardınıa yol bulınasa
lar bile nan11n1ız hav-

• 
rile yadedilip hakkı-
mızda dua kılınsın. 

Ve sonra sesini bir 
kat daha ciddileştirdi: 

- Dünden itibaren 
Pazvan oğlu ile ara
nuzda harp vardır. 

Zatınız gaın çekıneyin, 

konağınızda <<nıehanu 
ün1urıi ile n1eşgul olun. 
Fakiriniz düşnıanı ka

Yukuatı tafsil etsinler, 
hen1en sicile geçirip 
hüccetini zatı alinize 
takdiın edevinı. 
İsn1ail ağa, Yaktin 

nazik olduğu behane
sile İstanhula gidecek 
arizenin derhal kale
n1e alınn1asını istedi 
ve Vali paşaya sornıa
dan bir uşak çağırdı : 

- f>aşa en1İr buyur
dular-dedi-diYan efen
disi şimdi buraya gel-. 
sın. 

Bir 'Saat sonra, Ba
bıaliye nuıfassal bir 
arizc yazılarak Paz
vanoğlunun Rusçuğu 
vurn1ak maksadile 
nıühin1 bir kuvvet 
gönderdii!i, fakat key
fiyetten daha evel ha
berdar olan «Kapıcı

başı» İsn1ail ağanın 
bu eşkiya alaylarını 
J{adıkövünde karsılı-- . 
varak saatlerce imti-
• 
dat eden bir <1n1elha-
n1ei kübradan» sonra 
bai!ilerin dağıldığı, ve 
bu nıuvaff akiyetin bü
tün şerefi İsn1ail a~a
ya ait olınakla bera
ber Bayraktar ~1usta
f a, Pehlivan, Hacı Ali 
Boşnak ve köse Ahmet 
ağalarıri <1takdiri aliye 
layık» yararlıkları, 
f edaktırlıkları görül
düğü bildirildi. 

Mabadi var 
Bentler çallamadı 

• 
Bu sene Istan-
bulda susuzluk 

çekilmiyecek 
rşılamak için per şeyi Bir gazctet e, Büyük 
yaparını. Evel Allah, deredeki bentlerin çat
Rusçuğun bir taşını ladığı hakkında bir 
Cla o nabekara kaptır- ha her _çıkmı~tı. Hu ha
ınaın. Ancak kadı berin derecei sıh'hati 
efendi pederinıiz, hü- hakkında tahkikatta 
cunıa PazYan oğlunun bulunduk, aslı olnıa
başladığını tescil etsin. dığını öğrendik. Bize 

\ ' l' . l . a ı paşa, u. aresı :verilen n1altimata na-
kendisine nıevdu olan z< ran, bentlerde ş~hri 
vilayetin e~kiyaya susuz bıral·acak dere
karşı ınuhafazasını ce<le tehlike teşkil eden 
hotbehot deruhte eden çatlaklar yoktur, Ve 
nnıhtereın ağanın bu yeni çatlaklar hıisule 
Vıhakküınüne boyun ğeln1en1iştir. Eskidenhe-
cğdi : ri Ya vas va yas kursun-

-Allah ınuvaf~akiyet h; dokiu;.uım;ıkta ~lan 
ve~·sin - dedi - Istan-
bula ne yazınak la
z,nısa isaret buvurun . . 
henıen vazalını. 

• 
Kadı efendi de vali 

paşaya peyrev olmak
ta bir saniye tereddüt 
etınedi : 

- Bayı·aktar ağ·a 
- <leıli - zaHnıet edip 
n1ahke111eyc g~1sinlcr, 
' .. • ; ... .. a .. 

sızıntı yerleri vardır ki 
bunlar pek eskidir ve 
bir kaç scncdenberi 
tan1ir edilnıektedir . 
. Bu sene İstanbul u 
cihetinden zengindir. 
Her seneki gibi su 
buhranı olınıyacrlğ~ 

kuvvetle, . ü,rni~ ecIJ-' 
rnektcctir. • .ı ... 

Şöhret felaketi 

s{)kttğa çı
kaıı1ı)ror? ·, 

Serser)fl~)m'rn _ 
HATJRAtMf 

Burası bir aleln 
'.\leshıır taYvaı·eci J,inıl-

1"'"!1 • nİ:iarıhİıİdı, yal•ıııda 
ela c•,-h•npc•pl\. Bü' iP tiir 
lıatlisı• l\aı•,..ısııula ,' «_\ilah 
mes'ul .-Lsiım'! '\'alınız su 
Yar ki htııulaıı hiı· ki'11· 
!JİİH c•n·I llc•l;sika sefiri 
olan hahasıııın ''anından 
.'\'t•\' ''oı•ka, ni~anlısının 
yanma !Jl'll'n ıİcııı: kız 
kin lıir ııol.Laclan, ıııütlıis 
t)ır azap olııııt:ilur. • 

Zira IH' vakit soka(Ja 
ı.~ıksa lıiııh·rı·c insan etra
fını alaraJ, hir ı.rallı;c ni
hi kPnılisini alkı. a lut-
mal.:1 aclıl'la r. • 

~ıu ııı iinası•hPlle ııem; 
Jıiı· .\ııwrllrnn kızı, nı1;.li
lc aı;ılan hir ıuiisahakan 
lıatırlatarak.ı o zaman bir 
c;ol.: iıı .... aııııı 11:ıı·ip bulduj}n 
eı•ya~111ım ili' !,adar ılo\fru 
oldn11ııııu ispata ı;alı:iıror. 
Du nıis diYor hi: 

- Dııncı:m hir müddet 
('\'(•l, hiı· !ıazell' kadın lrn
rileri arasıııda hiı· miisa
halrn ıu;ıııı:i ,.<' l,iııdlH'l'!r 
ile l'Yh•nnll'I. isliyı•n YP 
Ya islPıııin•nll•rin · filiir
İPrlııi .... oı·ıİıusl ıı. 

Hu müsalıi'ıkaya ı·ı•vap 
n•renlı•rılPn « 2!1 » kisi 
ıııüshl'l «2iıı kisi laYYat;l'_ 
l'İllİll ~iiJıı•PlİIHh:ll C.'l:J:iıw-
1'('1\. llH'llfi" l'I'\ aıı Yl'rmis ' .• 
<ıfüı ld:ıi, tıll'slt'(Jinin lelı-
likPsini ill'l'İ sürPı'Pk uıüs
lt•ııkir l.:alıııı..;lardı. 

llt'n, 1111ıhlt•ıııpl J,oı·aııın 
~iilıı·PI iııdPn l<orkaıılar a
rasıııcla iılinı. Htı\f üu, 
nıüslal.lıl'I maılanı JJnd
hPı•!jin drarıııı binlerı·e 
ki~i alıuaclan soka(Ja <:ılrn
madıj)ıııı niirdiikı;e fikrim
de nP lmdar haklı oldu
!junı u !liirüyor ,.<' menı-
111111 ohffoı•ııııı. 

Fersude evrakı nak
diyesi olanlara 

Evrakı naktiye mübadele 
dairesi bu kerre hesabatını 
sureti katiyede kapamak mec
buriyetinde bulunduğu cihetle 
bugüne kadar nezdlerinde 
mukabili tesviye edilmemiş 
fersude evrakı naktiye asha
bının yetlerindeki makbuzları 
ibraz eylemek ve matluplannı 
almak üzere, nihayet şubatın 
(28) ine kadar cuma günlerin
den maada, hergün saat (9,5) 
tan '12) ye, ve (2) den (5) e 
kadar, düyun umumiye bina
sındaki mübadele dairesine 
müracaat eylemeleri betek
rar ve son defa olarak rica 
olunur. 

İşbu müddetin hitamından 
sonra metaiibatı nazarı itibara 
alınmamak tehlikesine maruz 
olacakları alakadarana ayrıca 
arzolunur. 

1 r:ıı ·o. s·ne, tiv:. tro 

/)rırı'İttffli111i 11111silti 
İNCESAZ hey' eti 

Ramazani:!a her akşam Vez
necilerdeki sak.nunda teren
nümsaz 'olacaktır. 

FERAH SiNEMADA 
Vortley canbaz hey'eti 
varyete - saz - filiın 

1111 

llll l lll 

saat 21,30 da 

AYHAROZ 
KADISI 
Komedi 
6 tablo 

Muharriri: Müsahipzade 
Celal bey 

Ne kadar gazete çıktığı akla hayret verir. Hele bun" 
ların bulabildikleri kari mes'elesi büsbütün başkadır 

-201-Af11/tarriri: ldri:. Jlu/ıtefl 
- ta ıırt•nza! .. J,a. prt•n

ztt! •. 
Sl'sll'ı'İIH' lıiı· <'Ok 

' 
dalıa karısı vor .. . . 

- El diyarıo!.. 
- El nasyon! .. 
- Rc1nıplili.a!. 

• l'llima hora!.. 
- Heh•fjraıno! .. 

sesler 

- K111·yc•ı•o l'olilika!. 
Zaıııwıh•ı·lm anlaclınız, 

hüliiıı hunlar, hu ıseslı•ı', 

hıı ha!jırıııa \e haykırış
ıııalar Çuenos .\yres ua
zel c ıuiin•zzil<'rinlıı sesle• 
ri, hirbiı'i arkasına ha:ila 
(f,a ıırenza) olınak üzere 
sıraladıl,ları isimler de 
Ar,iaıı I in uazel elerinin i
simleridiı'. 

nu meınl<•kelle ne kadar 
uazcle ı;ıf;.ıyor, nekadar 
Jml'i hulıınuyor, insan hay
ret Nler. Yarı resmi ıııa
Jıiyeelle olan (ta ıırcuza) 
!JHll'(esi !JÜllıfC ıfürt YC 
ica11 ı•dcrsc be), allı defa 
c;ıkıyor. 

Fakat ınuntazanı intişa
rı ıliirl tür. Sabahları ( H~). 
ü\jll', iki111li Ye akşanıları 
da olmak üzer<' (21)der 
sahil'ediı·. 

l•'iyalı Arjanlinin leda
Yülcll' olan parasının en 
küı;ük ınıkları olan :J çen
tanıs yani yfrmi paradır. 

La prenza dan sonra 
(J,a ııasyon) gazetesi nelir. 
Jlunu mül<'akip Jluenos 
.\yreslc nıe,cul (88) si
yasi fıl'l.:a ııın ayrı ayrı 

ıH')rcllil>lcı·i uazeteleı· ve 
bit· c;ok san'at, ticaret, 
lııı)·rü hasenat cemiyetle
rinin oaz<'I<• ,.<' mecmua-

hn·ı hu uu•ınlPJ,pl ınathll" 
al bıu·oıııl'lrt'sini yükselt" 
likı·ı· Yiil.sPltiı·IPr. . . . 

(Km·iyc• ılüla Plala) i
simli hir l·'ı·ansızca ild 
İn11ilizt·ı• lws İlalvaıH'a ,c.ı . . 
sl'kiz .\ lmaııea !JllZ<'lPclc•Jl 
mada lıenim !Jİtli!)inı Zil" 

ıııaııda Huc•nos )'l'c'sll' 
Yiizii ıııült•ı·:n'iz 'l'Hllİ . . 
!I azı• l I' ıwş r«'clil i yıırd u. 

A~·r11·a ak)anı IJ·IZl'l<'ll'"' 
ri ) okt uı· her isllp•n !Jll"' 
Z<'lc (ikin<'i, üı,:üıu:ü dör
dün<'ü) n• il:\ahirilı itatııııır 
yapar. "IÜY<•zziler de bil 
taln numaralarını lıafjırıı· 
raı, salarlar. 

\ ·<'vnıi oaz<'lPl<'rd<'n Jıa;• 
ka haftanın h<'r yününde 
intişar eden ayrı ayrı r<"" 
sinıli ınecmuıılar vardır. 
O zaınan hunların içinde 
Pil mühimi Frav :\lu<'o 
allı .lıir nu•cmua 

0

idi. · 
J,a ın·Pnza oazctesinin 

İ)!Jal t•llii)i lıina beuıeıı 

hizinı Duvunu uınıınıiv<' 
binasına yakın. İçinde ı;iı. 
uazelc i1,•in hizııu olan hii 1 

tün l<'si~al mCYCUl. 
lUiivezzil<'rin lımarlıa• 

nedı•n çıl.ar !Jihl ı;ıl.mala
ı•ı ınerakıını mucip olmuş .. 
Lu. Hunun da sebebini an" 
Jadıın. GazPlc basılın<'a 
hölün n1ÜY<'zzllerc daj)ı• 

lıhyor ve ancak herkPS 
oazelesini aldıktan sonra 
Jwpıdan dışarı bırakıyor

larnııs. Haksızlık olmanıak 
kin ,ıazeteyi ilk alanın 

satışa münferiden çıkma• 
sı memnu imiş. Hu usu
lün bizde de latlıiki şaya• 
nı arzudur. 

(.Uabadi var) 
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1 MAJIK 
mezbaha 1 . Sinemasında 

Adana belediye ınec- 1 Önümüzdeki perşembe ak· 
lisi Adanada )'apıla- ~ şamından itibaren gösteri-

Adana da 

' :ll lecek olan 
ca~{ olan nıez~a~.a IKediveKinarya 
n1unakasasının huku- i;l fılmi hakkında yapılacak her 
msüz addedilmesine ! türlü reklam beyhudedir. 
karar vern1iştir. Bu- 1 Baş mümessilesi dilber 

~ ve dehakar 
nun sebebi, belediyenin ;_~ lora lap/ant 
keşfile teklifler ara-]. ı olması bu büyük filmin kı-
sında «70,0UO>l ıra gibi ,-"' ınet ve mükemmeliyetinin .. · 
büvük bir fark bulun- en büvük delilidir. 

• llllilllllllC1lllllllli1!llHlllOOlllilliillllll 1 ' ' 
nı::ısıdır. 

i!'ınu..,."'""mıııımnn_,ı •ıımıııuuııum-"1ııımıJllll!ln--ıU""'-• '11!11A'lli""'"""' 'u=ıııımıı•_,:"""11111' ! ) Sevgilisi ( MARS ELİN DA Y ) ın gözel göileri için 
1

( asil İspanyollardan RAMON NOYARRO adi bir korsan ( 

' ol;r~~;,~N Meş~l~~ti: · ( 

1 ~ Söper filiı'nini önümüzdeki Perşenbe akşamından itibaren f 
![,,~"~' ~~.~-~,:~~~,;::~,A { 

ü ekayı muhtereme 
• 
Istanbul barosu riyasetinden: 
1929 Senesi mart iptidasında tab ve neşri takarrur eden 

Baro levhasının ikmali için tecdidi kayt muamelesinin ifası 

nizamname! dahili iktizasından olmasına binaen tecdidi kayt 
muamelesinin ikmali zımnınde şubat 929 gayesine kadar ve 
hesaplarını kapatarak kaytlerini tecdit ettirmeleri aksi takdirae 
tecdidi kayda talip olmadıkları anlaşılacağından isimlerinİll 
levhaya dercedilmiyeceği teblig ve ilan olunur. 

DÜNYANIN EN ŞAYANI HAYRET FİLİMİ 

$EHRAZAT 
ÖNÜMÜZDEKİ ÇARŞAMBA AKŞAMINDAN İTiBAREN 

AILIHI&Mın2A · Sinemasındtı 
~ 
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2ii Şubat 

Dünyada olup I' 
hilen vakalar 

Okumak 
Zevki kadınla

rımızda 
ctriıyor mu? 

B· 
'bıı:r olV-ropa mecmuası merak 
İ\ih ı•, kitap baskı ve satışı 
kita arı ile en fazla iş yapan 
lt\k~çılara müracaat ederek 
Yet ık~:~a b~lunmuş . ve. niha
lıııd hiitıın dünya karilerı ara
ı, a hlrinciliği kadmlann ih
a~ etti.ği neticesine vasıl 
1ıa,.~·. Intişar eden eserlerin 
lıııd~rı yüzde se sen mıkta-
li a kadın imiş . 
~ akikateıı son senelerde 
<I ıılııılda bile kitap satın 
~e•ıı!arın ekseriyetini kadı r 
~ geııç mektepli kızlar teş -
14) tltiğini Babıali kitapçıları 

} •n:ektedirler. 
~r<ınsız mecmuası sadece 
kiJı Pların satışı üzerinde tet -
y~tta bulunmamış, kitap oku
~it kadın kari'lerin ne gibi ı 
~e ~ları fazla tercih ettiklerini 
~ Unları nasıl okuduklarını 
~-~erak etmiş. Şu neticeye 

"'lllŞ. 

b Ciddi eserlere o kadar rağ
~t Yok. Ev işlerine ait kitap-

liizd h' . • k •cıkı e on, ıssı, aşı aııe, 

il\ıc 1 romanlar, yüzde kırk 
~e:ı l:ı~luyormuş. Biraz açık 
tıın, er ıse hiç müşterisiz kal-

·,orııı.uş N . 
lar asıl okuyorlar?. Mecmua-
taııı llı<ısa başında, sergüzeşt 
ler anları koltukta, aşki eser
da Y<ıtakta ve açık romanlar 
lıılııı~.~rede olursa okunuyor-

' 

ı\ı lnBan1ar 
el Qf umat uğrun
ih Q hiç bir şeyi 

'11Q/ etmiyorlar 

·----·-·--F'ra f 

~e lı;ı~ız tarihi tabii müzesi 
eıı!IİııJ vanat bahçesi gittikçe 

'ıı ıııükŞtnekte ve dünyanın 
~•ııaı b ~'.ilmi müzesi ve hay-
1•kip .ahçesi olmak gayesini 
· Y ra::ınektedir. 
ıçıtı ""'a h·· k. . 

1 u umetı bu gaye 
~e~te~a ışan~arı da taltif et
(D~lıır gerı durmamaktadır. 
Qı··u~ d'tııeyanında bilhassa 
b~~esine orlkan) tarihi tabii 
liı Uııınu. PeA çok yardımlarda 
b~'li '' frikanın en teh
"11ruı orınanl ~e llı.eııı . arına sokularak rf rans:ş hayvanlar avlamış 
~ tansa Yh:- hediye etmiştir. 
ı.; J\Eri~kiımeti bu avcı
~let l:ti da av avlarken 
~t le iiz: ği çadırını habra 
\, \ı~ r~ _alnıış ve hayva· 

..... ...._çesının b. k- . .. ., _,,11 ır oşesıne r. 

Seyri sef ain 
Ayvalık sürat postası 

[MERSİN) 't'apuru 2 6 Şubat 
Salı 17 de Sirkeci rıhbının
dan hareketle (Gelibolu, Ça
nakkale, Küçük kuyu, Edre
mit, Burhaniye, Ayv i) a 
gidecek ve döniifte mezkür 
iskelelerle birlikte [ Altuno
luğa] uğrayacaktır. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır. Yük alınmaz. 

r n sürat jiOstası 
(MAHMUT ŞEVKET PAŞA) 
vapuru 26 Şubat Salı 12de 
Galata nhtım dan hareket
le İzmir , Antalya , Aliiiye , 
Mersine gidecek ve dönüşte 
T aşucu , Anamor , Alaiye , 
Antalya , İzmire uğrayarak 
gelecektir. 

Trabzoq iKinci postası 
(CUMHURİYET) vapuru28 
Şubat Perşembe akşamı Ga
lata rıhtımından hareketle 
[Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, ünye, Fatsa, Ordu, 
Giresun, Trabzon Rize ve 
Hopa]ya gidecek ve dönüşte 
pazar iskelesile [ Rize, Of, 
Sürmene, Trabzon, pulatha
ne , Görele , Gireson , Or
du, Fatsa, Samsun, Sinop 
İnebolu) ya uğrayacaktır. 

Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

Galata köprü başında 
merkez acentesi. Beyoğlu 
->3•' ·) - ,) ..., 

Mes'adet hanı altınde da
irei mahsusada şube acentesi 
İstanbul 2 7 .t.O 

•.:ı· .~nıe ıııü'ilantildıw 

İstanbul müddei umumili
ğinden: 
, Hasta olduğundan bahisle 
bila mezuniyet terki vazife 
ederek İstanbula geldiği anla
şılan Çeşme müstantiği İhsan 
beyin heman vazifesi başına 

gitmesi lüzumu ilan olunur . 

Vek&letten Azil 
Fatih Katibi Adli 1240 nu- ı 

mara (24) şubat Azilnamesile 
yeni postane civarında Kadi
asker hanınc!a 14 numarada 
Mehmet Fevzi beyi Azl ettim. 

Ayasofyada merhum 
şekerci Mehmet Salih 

mahdumu Kamil 

Avcıların içtimaı 

Avcılar cemiyetinden : 
1 Mart Cuma günü saat 2 

de hey'eti ımıumiye İçtimaı 

aktedile ce ğin den nıu kay yet 
azanın teşrifleri . 

ı-rte 

Kemerlerin 
Şah eseri 

a.lc:tin ve hv~ı;t hir trtitoJan mamul 
~a,· c:ı sık • 

Roussel k e m eri 
halı ha1.1r moda.u mucıbınce size: 
mahıp ttnasübt. kı~arnza lctafeı ve 
4.lrafeL "ücudunu1.a yumuşaklık \le 

cc:v\ılaAyn 11c:ni~ı gtbı •'ft'U dur
manrrı de ftmin c:d~r i\f.,taz:.lanmızı 

~i)· an.:ı \t mus.a\lvcr kwtocuınıuu 

talep cdinn. 
Vcg.1ne s.auş mahali ~ 

J.RouHel 
de Par is 

şubesi: Bcıotlund:ı. Tünel me>kiindc 
• N•2 

...... l'"4en , ..... c:Mi, 

1'!1111 .. !'.''.:; ıı '.lJllllll ~ili 11111 illi 111 'il ·• rlll!Ulllllmlll 

~on Saat 

AKÜS 
Bayı·::ım sipariş lerinin kabulüne başlandı 

Sipari~ler sıra ile gönderilir. 
Telgraf adresleri : İstanbul Baküs. Telefon 
B. 2723 Mektup adresi Şişli kır sokak 

N,, 79 

-t :ı" u ~ limanı sahil i sıhhiye 
merkezi sertababetinden: 

Tahaffuzhaneler iht'yacı için kapalı zarf usulile mevkii mü
nakasaya vazedilen elli bin (50.000) kilo kükürt için yevmi 
münakasa 7 Mart 1929 tarihine müsadif Perşembe olarak tes
pit .-dilm i ştir. Talip!erin şartnameyi görmek ve almak üzere 
he• gün G Q1, .. a da Ka!'a Mu~tafapaşa sokağında merkezimiz 
levazim şubesine ve münakasa giinü de saat 14 te münakasaya 
i ştirak edilmek için münakasa ve müzayede kanunundaki şa
rait dairesinde ihzar ve tanzim edecekleri teklif mektuplarını 
tayin olunan saatten mukaddem mezkur merkezde müteşekkil 
m:ısraf kom:syonuna tevdi eylemeleri ilan olunur. 

edava Terzilik me e 

"laarif vcktıletince İstanbulda bir gündüz 
'ferzilik mektebi açılıyor: Bu n1ektcp 
Nehari ve n1eccanidir. Mütehassıs n1uallin1-
leri Belçikadan gelıniştir. Mektebe ilk 
mektep ınezunlarile orta ınekteplerin birin
ci ve ikinci sınıf arında tahsil gören talebeler 
alınacaktır. Taşradan talip olacak talebele
re karyola ve yatak levazin1atı ve iaşeleri 
kendilerine ait oln1ak üzere yatacak yer 
teıninine çalışılacaktır. Fazla ınalümat 
aln1ak istiyenle•· Şubat nihayetine kadar 
her gün Sultanahn1ette San'atlar ınektehi 
nıüdüdüğüne n1üracaat etn1elidirler. 

İdarei inhisariye mamulatından: 
Yanın kiloluk 

Konyak-şişesi(150) kuruş (üzümden mamul) 

(35) kuruşa satılan ufak şişeleri vardır. 
Muhtelif markalı olup Avrupa mamulatıdır. 

Likör - Şişesi (150) kuruştan (550) kuruşa kadar 

şampanya .. 
(( Viski -

Rom
Votka - (( 

(600) 

(4-00) 

(300) 

(100) 

(700) 

(( (700) 

(( 

(200) 

Şarap- " (75) " (300) 

(( (( 

« (( 

(( (( 

avrupa konyakları - Şişesi (100) kuruştan 
• (450) kuruşa kadar 

ispirto ve ispirtol u içkile r inhi-
• d • Galata rıhtımında Kefeli zade hanı al-

S af I 1 aresı bncia kiişat etmiş olduğu sabş mağaza
sında (Yerli ve Avrupa) içkilerini yukarıdaki fiyatlarla satmağa 
başlamıştır. 

Toptan alanlara(",, 10 ) yüzde on tenzilat yapılır. 
- · -------------

.Al{Zl , 
NAMINA TAVSİYE OLUNUR. 

B~:YLkR: Cıalataıia 1 Lıra \ l ~ol...ağıuda Bl.AL [, 1 hlLAP trr-

ııhanL .. İıtr kosunuz. 

nıl'z ~yaın h:ı~n.::ı z•u·if \L' ınahiranl' to~tumL.tr 16 lir;] rnu-

1-al•iliııde i ın:ıl olu ıııııal..tadır. ,\ynra 8 ay ,.,J,Ji 1<·,h i L\ıla hal'· 

~. I" 
;ıstanbul bankası; ı ı 

ıı;, 11L1 ca~1ndaı · i"ı l ı.;: ufl'riıı ı h \ t: rmt·l•r. i .. tır.ıl r•lıni z . l . 

~ Tarihi tesisit911 ~ 
İ Mahmutpaşada Abut efendi 1 

hanındadır, bilumum banka 
muamelatile iştigal eder. 
Vadesiz tevdiata senevi 
".,!) , altı aya •1,.8 , bir se
neye ••" 9 faiz vermektedir. 1 

Kız hayat mektebi Müdürlü • 
iiiJııdea: • 

Üçüncü devre bitm!" Ye 15 şubat tarihindenheri yeni devre 
küşat edilmiştir. Husus: daktilo kursu son sistem yeni maki
nelerle techiz edilerek talebeye her cins ya:ıı makinesi üzerinde 
çalışmak imkanı verilmiştir. 1tamzet olarak kaydedilen hanım 

ve beylerin serian miiarcaatları lazımdır 

Sahife tı 

t\Nf: . ,a'f All 
~!!9· 9C.d ~~~!!!I 
İnsanlar çift yar atılır 

derler .... 
Eğer bt1 söz <lo~Tll İse (:on Kra r_ 

,. , r<ltın ~~i ı11utlak ~lis l1'retler·k1 İr 

İnsanlar çift yarahlır, derler. Eğer bu söz doğru ise Amerikan 
cma yıldızlarından ( San Kranfort ) un eşi mutlak ( mis 

F rederik ) tir . İki kadın arasında ( 20 ) senelik bir yaş farkı 
bulunduğunu farzedelim. Bunlar birbirlerine ne kadar benzer
lerse benzesinler biz onlan yekdiğerinden kolaylıkla tefrik 
ederiz, değil mi? 

Dercettiğimiz resnii koyon amerikan mecmuasına göre bu 
( Con Kravfort) ve (Mis Fredrik) içim mevzuubahs değildir. 
Onları tefrikte en yakın a•ınaları bile müşkülat çekmektedirler. 

Bu miışabebetten en fazla istifade eden (Mis Panlin Fre
derik ) olmuş, bir filimde ( Con Kravfort ) un annesi rolünü 
yapmak üzere zenğin bir mukavele imzalamış 1•e sinemacılığa 
başlamıştır . 

Yeni filimler 

:ıerikanın M. G. M. şirketi studyolarında « Her Şey 
cie » ismli yeni ve büyük bir filim çevrilmektedir. 

~ l~arl Dan) ve ( Coç K. Artur ) filimin belli başlı mümes
siıleridir. Resimde bu kurdeleye ait bir yangın sahnesinin na!iil 
cekildiğini görüyorsunuz . 

Tamira münakasası 
Keşifnanıesi mucibince 1006 lira 45 kuruş bedeli o!.ın 

muhasebei vilayet tamirat münakasası temdit olundu. Münakasa 
3 mart pazar günü Deftardarlıktaki komisyonda olacaktır. 
Taliplerin yedinde ehliyeti fenniye vesaiki bulunması lazimdır, 
keşifnameyi görmek İsteyenler her gün Defterdarlık hey'eti 
fenniyesine müracaatlan. 

Kiralık büfe 
Adliye binası dahilinde soğıık ae'kiılat ve meşrubat satıf 

yeri, kirası 525, müzayedesi temdiden 3 mart 1929 da 
Defterdarlıkta yapılacaktır. 

Orman ve erazii vakfiye • 
Çubukluda vaki vakfa ait on iki dönüm mıktanndaki tarla 

satılacaktır. 
Müzayedesi Martın altıncı Çarşamba günü saat on beşe 

kadardır. 
Talip olanların İstanbul Evkaf müdüriyetinde Ormaa ve 

Arazi idarssine muracaat etmeleri. 
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Altı fren sisteını tabir edilen frenlerinin mükem 

n1eliyet ve en1niyeti sayesinde Yeni FORDu en fena 

·yollarda~ en korkunç yokuş ve İ'nişlerde, en kala

balıl<ı sehİr · yollarında kullanırken büyük bir iti

mat hissi duyarsınız,. Bu frenlerde herkesi ve bilhassa 

kadınlan cezbeden bir hususiyet var·; frenler tedrici ve 

tath b'ir surette icra vı tesir eder. Fren pedalına yap-

tığınız· hafif bir ayak tazyikı dört tekerlek üzerinde

·ki f renler.ioıaout ve hakinıane tesirlerine kafidir. El 
freni kolunu kuvvet sarfetnıe<len yavaşça kendinize 

doğru çekinceıı.en1niyet veya 'imdat freni tabir edilen 

.. altıncı. frenler otoınobili olduğu yerde mıhlar. 

Butlın Yeni FORD otoınohillerinin ön canııa..-i 

Triplex (tripleks) tabir edilen parçalannıaz cins

tendir Bunun l<azaya karşı olan en111iyet ve ınuhafa.

ıasuu izaha lüzum yoktur. 

-
Yapılışındaki hususiyetten dolayı Yeni' Ford-

daki'a)tı fren sistemi size azanıi nnılıafaza ve eınniyeti 

temin eder; dört tekerlek i'ızerindeki frenlerin hep

$ mihaniki tesirli, dahil! inhisatlı olup sudan ve ça-

nuırdan. kuından, tozdan. yağdan ınüteessir ol mı
! 
,-acak tarzda taınanıile kapalıdır. Bu tarzdaki frenle-

fin fevai'di çoktan beri tecrübe ve tetkik cdilnıis ve Ye- · . ~ 
• 
C1İ F'ord üzerinde bunları size verebilınek bir . -
~· yeni fedakarlıklar yapınak sayesinde ka
' l>D olabilnıiştii-. 

' 

' 
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~Yeni_ FORD otomobilini kullamrkell 

_büyük bir itimat ve emniyet 
. ..-· 

· .. hissi duyacaksııı12 

Frenlerinizin İüzunı oldukça ve her hangi bir<> 
• 

tehlike karşısında nıükenınıel işliyeceği düşünce v<: 

, emniyeti otomobilinizden azami zevki duyabjf nıeniz 

iÇin ne kadar kıymettardır. 

• 

Vites öeğişti·rınekteki kolaylık, de bre ya jdaki'l.at-' 

lıhk, kapnıasındaki ~fevkaladelik, velhasıl kulhu11lı-
t 

şındaki cazibesiyle,yeni Ford enarzu•edilecek bir oto-

mobildir. Bu hassalarından dolayı kadınlar Yeni Hor.., 
du bilhassa takdir ederler. 

.-c:recıe ıkamet ederseniz et1in'i7., gerek nıemlekeii~ 

nizde ve gerek diğer bir ıneınlckette, nereye ,gltlerse

niz gidiniz, dainıa ve her yerde enırinize amade bir 

FORO acentalığı bulacaksınız. FORD acentalığı fen

ni ve son sistenı teşkilatı ile size seri, nıüdrik~ve men

faatinize ınuvafık tarzda hizınct edeı·. Bu suretle her 

gün otoınobiliriizden ınütezayit zevk duyarak (haya

tını uzatn11ş olursunuz. 

Yeni FORDda takip edilen büyük gaye, şudur: 

nıodern, tasarruflu bir tarzda herkese oton1(>hil zevk 

ve f aidelerini gösterınek, en az nıasrafla en uzun za

nıan ve en eyi şekilde otonıobilinizden en btiytik fiıi

deyi teınin etnıenize yar<lıın etnıel<tir ... 

Yeni FORDu kullandtğıntz bütün riıüd· 

det zadinda her FORQ. acentasındaı\ 100•1. 

hiznıet görürsünüz, 

• 
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