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.. Fena haber: Gene kar yağacak! 
Karın yaptı{(ı azizlik 

Bazı evlere girmek için 
tiineller açıdı. 

O ÖLÜLER DE EVDE KALDI 
.: dört gün- ,, Edime kapı-
~ lstanbulu sından Eyip ve 
\ P kavuran Ramize giden 
~asıl deh- geniş cadde-

Sur hari- ler elyevm ge-
~e kendini göstermiş, bil- çilmez bir halde olduğu ıçın 
;--a Edimekapısı dışarısında Edirne kapısı mezarlıklarına 
~Yibin üzerindeki mahal- hu günlerde cenaze defni de 
~ Vaziyet cidden korkunç kabil değildir. Topçular, Ra-

Şekle girmiştir. miz, ve Şifahavuzu taraflarına 
111' huraların bazı yerlerinde, gelince huralartla karın bazı 
..: Yüksekliğini olduğu gibi yerlerdeki ir faı altı, yedi 
\ afaza eden karın irtifaı metroyu bulmuştur ki hu gün-
~ dört metroyu bulmuş ve ler de oralardan geçmek bir 
alı... ~k evler temamile kar haylı tehlikelidir. 
~a kalarak içerdekilerin Vakıa buralara sürülerle 
~e münasebetleri kesil- kurtlar ind:ğine dair rivayet-
-.ı.r r· .. Bazı yerlerde ise yol- ler varsa da bizim yaptığımız 
' . uç, dörtr metro boyun- tahkikatta, meydan da hiç bir 
'k.ı kar yığınlarının üstün- kurt emaresine rast gelineme-
~ aşamay:ıp altından kürek- diği, yalınız tek tük tavşan 
~ tünel açarak geçmek ve çakal izleri görüldüğü 

uriyetinde kalmışlardır. anlaşılmıştır. 

11 Rasatanenin raporu / 

Moda ... 
Bu ebed hayat 
tacıdar bu sene 
bize ne getiriyor 

Tacların devrildiği, akidele
rin yıkıldığı şu devirde mo
dadan başka paydar olan 
hiç bir şey bulunmadığ~ söy
lemek büyük bir muhaliiga 
sayılmaz. Bunun göze çarpan 
hin bir tecelliyatını akılla, 
mantıkla mükayese etmek 
güçtür. Fakat son zamanda, 
madamın pratikliği kendine 
rehber ittiğı görülmektedir. 

Mesela şu gördüğünüz re
sim, bugün, Cenubi Avrupada 
bu İlkl a 'ıar modası olarak 
kabul edilmiştir . 

Etekler daha uzun, vücut 
hatları daha çok sadedir . 

Eteklerin kısalması nasıl 

mukabele görecektir? 

Muhtelit komisyonun nakli için 
~ 

~~li 
• 
ır 

~u para gelince, komis: 
yon Gömülcineye gidecek 

:llübanel<' ıwıııisvonu i<'liıııa halinde . . 
."Hulılclil Jlühad<'lc ko- liı·aya yakın lPıliyata ilı-

nıisyoıııııııın Gümülcin<'- livaı~ var(lıl'. 
· 11ılrl'11·alı, G ii nı ii lcin<'yc Y<' ualdPılil<'hilııwsi için 

100,000 liraya yakın tah
sisata lüzum uürülmekte
dir. l\omisyonıın senelik 
ıııasr;tl' Jıiid<:<'Si hu sene 
artnıı::-, bir ınil~·on 200 
Ji:iisııı· hin liraya ha lliJ 
olıııu~lıır. \"alniz komis
yon <•rloiıı, nH'mıır ve 
ıniisl alıılPmiıı in in ıuaa5la
rı lıir ayıla 100,000 lira
ya lwripth·. 

nakil uwsarifi, ora<la hina 
ve saiı· l<'..,isal ıııasral'ı da 
huna iliin• eıliliıw(• lüzım 

olan ııara, 10!1,000 liraya 
lrnJ'ip lıir yeklın ı utnıak

taılır. 
l\onıisqm nH•saı·ifi ıu• 

MÜNDERİCAT 

Telgraf haberleri, Polis 
haberleri, Niçin ve saire. 

3-üncü sahifemizde 
Günün tarihi, Seyit Ali 

reis. Kari sütunu . 

4-ncü sahifemizde 
Bir avuç kül, Serseri . 

S - nci sahifemizde 
Sinema sütunu, Dünya 

şüunu. Saat « 13 « ü hiç 
çalar mı? 

Bir karar 
• 
ihraç edilecek 

biralardan vergi 
Jllemaliki ecnelıiyeye ilırac 

edilecek biralarııı belıer Jdlo

sııııdmı bir kıırıı~. lıiks şişe -
/er içiııde ilırıır edilecek bira 

şişelermdeıı de oııar kuruş 

iıılıisar resmi a/1111ııası takar

rılr clıııış, alıikadarlara key

fiyet le/lli!f edilıni15/İf'. ~ğer taraftan, kar ve fır
Vaziyeti hakkında aldığı

::- haberleri sırasila aşagıya 
r!dediyoruz: 

~et yoffarı açılamadı 
' lladolu şömendöfer hattı 
t'- de açılamamıştır. Bir ti
'1ı bu sabah Pendiğe gitmiş 

·H.asatancnin hu sa
bah verdiği rapora 
nazaran hu gece kar 
yeniden baslayacak-

(;<'<'<'il ay komisyonda 
ııc:;iıı nıaa~ Y<•rilemeıııitı
li. !jubııl maa~ı da ıw~iıı 

1 ı "''l'İl<'<'P.ıffıH' !fÜrı', yalnız 
hu il\i ıııaaş iı:in 200,000 

kaı·:;;ılık ·olarak Tiirk ve 
l'ııııan lıiikılıııPrlt•ri hül
Ç<'ll'ı·iııd<• tahsisat Jmlıııa
nıı:ılır. llııııun it:iıı ·p•ni 
lalısi sal 11iiıulı•ı•i 1 nws i hi r 
kn<: ııün '" ya lıal'la !J<'<'i
keı·l'klir. Taral'eyn taJısi:
sal oündl't'<lik lt•n sonra 
l\OlllİSYO•ııııı naldin<• lıi<' . . 
hiı· ıımııi lwlııııya('al.:lır. 

Samsunda bir tayin 
Orman mektebi alisi me

zunlarından Selim heyin Sam
sun muntıkası Orman müfet
tişliğine tayin edilmiştir. 

are avdet etmiştir. 
)J:U-k şömendöferi ise ancak 
~kuleye kadar gidip gel
~tedir. Bugün dört tiren 
)ti edilmiştir. Bakırköyüne 
' açıııak için bir kaç yüz 

ele çalışmaktadır. 

300 Koyun dondu 
t~:~tııidEn 300 Koyun -şehre ! 
Jıı tılıııek üzere yola çıkarıl- ı 
t~ fakat Metris kışlası civa
.ıo a bunların kısmı azamı 
.,~tııuşlardır. Çobanlar. hay

~~~ ~dan ancak bir kısmını 
e ılıııişlerdir. 

<'\.Ankara yolcuları 
"iııı tık~a tireni. yolcularını 
~lil~ lızere dün lzmite giden 
~ thal ve Anafarta vapur
lı,, .~anımıza dönmüşlerdir. 

.... , lıQ 
~d Vapur Ankara tire-
lir11/11 500 kadar yolcu ge-

ıştir, 

l~llıi~kara tireni yolcularını 
'~~l { 11 almak üzere bu sabah 
1 \ı. O da Seyrisefainin Mar-

•lh·ı(ı· ·ı . . . • ı ı ;_ıneı salııf<'ılP ) 

Fırhna 

- . . 
tır. Fakat fırtına YC 

tipi oln1iyacak, hava 
ayaz yapnıiyacak, 

rüzg<'lr hafif ve nıü-
1 

ı 

1 tehavvil esecektir. _J li ;;_...,,..,..C2':::;~ 
tsir zavallı dondu! Bu :ıkbaharın uzun etek modası 

Maltepenin Ayvalı dere ile beraber geleceği 
mevkiinde, Veli beyin köşkü . söyleniyor .. 
civarında, hüviyeti henüz an- işte asıl bilinemiyen ve yerı · 
laşılamıyan, Asker elbiseli bir modanın hakkında hiç bir mc · 
şahıs donmuş olarak bulun- hakeme yürütülemiyen yegane 
muştur. noktası, işte burasıdır . 

.\ıııt•ı·il,alıl:ırııı « CPlıı•ıııwııı ıı 

lı:ıııı aıı ılaı· ıı:ı-;!I ) PrlPı·diı·'! 
!lıı C:ı•lıpıııu·ııılPı'İll hiı· clP Sı !':ıl 

tİPdiJ,!t•ı•ı 

!li'ıı·diiııd'ı -;:ılıit'PıııizılP ((, .t'l'"<'ı'İIİ!)İıııiıı iıatı

ı·.ıl:ıı·m lc-l'riJ,:ımızıl:ı okıınııııız. . . 
<1SP1•-;pı·ili(jiıııin Jıalıı•ahıı·ııı ll'l°ı'il,aıııız hit' 

frk Hl('IZU Plı·:ıf'ında yazılıııı::- tll'ifilıliı·. ,\, ı·ıı
ııa. \ııı<'ril,a H' ,\fril;ada seyahat <'ılı•n Iıir 

m·katla::-ınıız t:ol. «aziıı Ye (•ulencPli hir uslııp 

İIP, huı·:ıl:ll'ıla uürıhifiü ıı:ıl'ilwl<'ri a~ ı·ı ayrı 

) :ı ı ıı ıa 1, l ad ıı·. «SP ...... ·ı·i 1 iif iııı in halı ra 1 ııını lı iti a
y Pi ıı•n takip <'lıııt•mi::- olanla!' 114'1' lıaıı!ıi hiı• 

y<'riııtlı•n laldlH' ha::-lal'lars:ı d<•ı·lıal al;ll,a ha-

Marangozlarla birleşenler 

Yakında umumi 
bir toplanma 
yapacaklar 

l{endilerini nıüstekil
len idare edeınedikleri 
görülen küçük esnaf 

ı ceın'iyetleriniı1 pek ço
<>u teYhit edildi. Ha-
~ 

İ)(T aldığıınıza güre 
bu arada toı-ııacılar, 

kutucular, p~1 n11akiık

ı;ı!ar, ~epci<;ilcr \'e tcz

p·<llu;ılaı· da ınaran

gozlar ccn~'iveti ile 
birlcsti rilnı islerdir. . . 
(:cın'iyct, Yakında 

unıunıi hir toplann1a 
yaparak bütün bu 
züınrenin nıüşterek 

nıeııfaatlerini te'lif 
edecek bir esas tespit 

, eyliyecektir. 

Birahanede bir Farisi dersi! 

Şiire meraklı ihtiyar 
İranlıyı kendisine kafadar 
yapmak istedi • 

ıse de .•. 
Son zaman

larda Beyazıt
F atih caddesi 
üzerinde ço -
ğalmıya haşlı
yaa kücük bi· 

~~~~ 
1 rnha ne \er d;:n 

birinde, geçen 
.ıkşam garip 
bir !ıad'se ol
mu;~ur 

3u hadiseyi 
karilerimize 
aynen anlata
lım: 

. -

Tahminen 55 yaşlarında, 
sakallı ve hali tavrı munta -
zamca bir zat, birahanenin 
bir masasında oturmaktadır. 
Su bardağı ile rakı içmekte 
olan hu zat, ara sıra etrafına 

bakmakta ve kendi kendine 
bir_ şeyler söylemektedir. 

Bir kaç bardak rakı içtikten 
sonra karşısındaki masada 

oturmakta olan kömürcü ve 
sütçü esnafına hitaben Farisi 
bir beyit okuyor ve soruyor: 

- Bu beytin man.ısını bi -
liyor musunuz? 

Berikiler bittabi «hayır» di

yorlar. Bir kaç defa birer 

beyit okuyup karşısindakllerc 

manasını soran zat, hep «ha-

temizlik başladı. Bunlara ait intibaları karilerimize takdim ediyoruz. 
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.sularına iltica '-- ~ec C } ~111 Sl 
et tiler. Lalelide bir yol-

Her kL~ kar yağdığı zaman 
Halice düşen yaban Örcl~k
lcri bu seferki kardan sonra 
okathr çok gelmiştir ki, den 
kar ve fırtm:mın durması 
uzeıine bu hayvanlar sürüler 
halinde Halicin yukarı kısmına 
yayılmışlar ve bu hali gören 
avcılaı· dün sabahtan 
ak.~~ma kadar Halıcıcğiu ile 
Silihtarağa arasında boyuna 
ördelc avlamı !ardır. Bu yüzden 
dün akşama kadaı· o cıvarda 
silah sesinin arlıası hiç kesil
memiştir. 

Mamafi bu yalnız Halice 
münhasır değildir. 

Moda, Kadıköy, Kumkapı, 
ve civar mahallerde sandal
larla ördek avı başlamıştır. 

Bu yüzden şehir dahilinde 
sık sık silah sesleri duyul
maktadır. 

yu', bilmiyoruz» cevabını aliııca: 
Gam desti men, 
Men desti gam buset. 

mısramı havi bir beyti okuyor 
ve tesadüfen orada bulunan 
bir İranlıya soruyor: 

- Sen İranlısın, bu lleytin 
manasını bilir misin? 

İranlı, gülümsiyor ve yalan 
yanlış beyti terceme ediyor. 
Fakat bu sefer de sakallı zat 
ile İranlı arasında şöyle bir 
muhavere geçiyor: 

- Bu beyti yazan kimdir, 
bilir misin? Diyen sakallıya 
İra!llı cevap veriyor: 

- Sadinincli ağa? 
-· Yanlış! 
- Hakaninindi ? 
-- Yok .. Bilmiyorsun!. 
- Ferzendinindi ağa? 
- Hayır! .. 
İranlı hiddetle: 
- Ya kimindi a!ja? Dediği 

:ı:aman beriki : 
- Bu beyti hafız Şirazi 

yazmıştır! diyor ve rakısını 
içiyor. Fakat aradan beş da
kika göçtikten sonra İranlıya 
bir sual daha soruyor: 

·- Hafız Şiraz! kimdir, l:i
lir misin? 

İranlının cevap vermediğini 
gören ihtiyar , bu sefer bira
hanedeki hazmına scruyor: 

- Hafız Şira1.i kimdir bili
yor musunuz? 

Bir saat dt.vam eden bu 
farisi dersinden bizar olan, 
fakat hoş ~örüp "es çıkarmı
yan müsterilerden dri hid
detle ayağa kalkarak : 

- Hafız Şiraziden bıktık 
be adam! Başka konuşdcak 
hiç bir şey yok mu sende? 
Diyor. 

Sakallı zat, bu hitap üzerine 
hesabım görüyor ve şapkasını, 
paltosunu aldıktan sonra: 

- Benimle bir birahanede 

cuyu soydular 
ve dcvdüler 

l.rrldi lwrik::::deycin ııpC1r -
lıııııınlcırıııdC1 olıırıın Tayyare 
cl'l11iydi mcmıırlııru;da:ı Nııri 
/Jı•ıı r/ıin yen· A.ks:ll'cıydcı iki 
111q·l11il şcılısm lecwııi::ıiııe 

ııuırıı:: kcı!mı.<. daycık yediı/i 
yi/ıi cdıindd;i p11rıılan dıı 
Ç<ıf ı !: 1 ! !J.~f ll'. 

e:r çocuk yandı 
Bosta.'lcı caddesinde Samiye 

Hanım isminde bir !<adın ço
cuğunu manğalın yanına bırak

mış, çocuk muhte.if mahalle
rinden yanmıştır. 

Dün gece.<i yanğınlar 
Halıkpaz:ırın ı!a lrnnali

zas~ on iıı~aatında su c;ı· 
Jrnrmai}a mahsus ıııolör 
daiı· simle gece lwlu;isi 
l\ı'uuil diiıı geec lanılıayı 

<'lin en dü~üı·ıııfı!,;ı Ye üze
ri a<;ık huluııan gaz dolu 
lt•ııck<'l<'ı' tutıısınus tur. 
İki tı•ıwı.e uaz ya.ıutıÜı hal
de vı•lişen etl"aiye t<ırafın
dan söndürülmüştür. * ~işlide kır sokağında 
:u. Kclcnyanııı oturduğu 
evin bacası dün gece tu
tuşmuş, sirayet etmeden 
söndiiı·ü lııı ii':ltiir. 

Ticaret mahkemesi 
reisliği 

Ticaret mahkemesi riyase
tine 40 lira maaşla köyceğiz 
asliye reisi Mehmet Sait beyin 
tayin edildiği Vilayete bildi
rilmiştir. 

oturan adam Hafızı da' Haka
miyi de, F eyzii Hindiyi de bil
meli! diyor ve şu beyti oku
yarak kapıdan çikıp gidiyor. 

Bi neş'e meşev .mey bikeş. 

vakti baharest. 
Bi neş 'e nişesten hüneri, 
Sangi mezarest. 
Birehanedekiler sakallının 

söylediği son beyti kendileri
le alakadar· zannederek İran
lıdan terceme etmesini rica 
ediyorlar. Birehanede kendisi
ne ehemmiyet verildiğini gö
ren İranlı, mahçup olmamak 
için beyiti şu suretle terceme 
eyliyor: 
-· Ey budalalar! Nedir öyle 

mezar taşlan kimin neş'esiz 
duruyorsuz? Aptallığın, ena
yiliğin ne !uzumu vardı? Cüm
leniz sersem adamlarsiz! .. 

Kafaları bir haylı duman
landırmış bulunan müşteriler
den bir Çogu, bu yanlış ter
ceme üzerine fena hal
de sinirlenip ihtiyarı bulmak 
için dişarıya çıkıyorlar, fakat 
lüzumsuz yere farisi dersi ve
ren ihtiyarı bulmak kabil ol
mıyor. 

-112-
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uyanabileceği zanıanı 
hcsaplıyarak ve bu 
hesabı n1ümkün olduğu 
kadar geniş tutarak 
dcraguşJarına gernıi 
veriyordu. Fakat gece, 
bu safa düşkünü 
kadının hatırı içın 
adınılarını kısaltnu
yoniu. ll.1eşyi tabiisile 

•• .• 1 
yuruyc:ret< yavaş ya-
vaş yerini sabaha ter-
1'edivordu. Bir fasılai 

J 

deraguş esnasında sa
ate bakan kadın, vak
tin geçiktiğini, Neri
n1anın nerede ise uya
nacağını anladı, ve 
nıütehaınnıil delikan
lıyı alelacele bir sahi
f ei sevda tesvidi ne ic
bar ettikten sonra ya
taktan atladı: 
-Artık- dedi -ayrıla

lım. Bundan sonra yü
reğin in yarısı beninı, 

yarısı Nerimanın!. ... 

Son ::ıa/lıt 

Tiren münakalat-,, basladı , 

Peıı(lil( '/e Yeclikule ile 
ınt1,rasala temin edildi 

. 
(Hiı·inei salıifeıh•n mabat) 

mara vapuru gönderilmiştir. 
İzmitle İstanbul arası yollan 

açılmciya kadar Seyrisefain 
vapurları Ankara yolcularını 

İzmitten şehrimize getirecek
lerdir. 

Emruıet icabında 
muavenetini ar· 

hracak 
Hi!aliahmer, şehremanetin

den aldığı 10,000 lira ile aç 
ve muhtaç fıkaraya yardıma 
başlamıştır. Dün 100 kişiye 
tevziat yapılmıştır. Bugün de 
tevzi ata devam edilecektir. 

Tevziat her semtteki Hilali
ahmsr şubeleri vasıtası ile 
yapılmakta ve asgari bir, 
azami üç lira verilmektedi. 

Soguklar devam ettiği tak
dirde Şehremaneti 10,000 lira 
daha vererek muhtaçlara mu
avenet mıktannı 20000 liraya 
iblağ edecektir. 

Memurlar geldi 
Hava biraz düzeldiği ve 

vesaiti nakliye de faaliyete 
geçtiği cihetle, işlerine üç 
gündenberi muntazaman de -
vam edemiyen memurlar bu -
gün hemen hemen kamilen 
işleri başına gelmişlerdir. 

Hayır cemiyetlerinde 
T opkapı fıkaraperver cemi

yeti de muhitindeki «40» ma
hallede «300» muhtaç aileye 
kömür tevzi etınektedir. Her 
aileye şimdilik «15» kilo kö
mür tevzi edilmektedir. 

Cemiyet fıkaraya Patates, 
F asülye, Pirinç, un, ve emsali 
gibi zahire de tevzi etınek
tedir. 

Bu muavenet İçin Cemiyete 
Taşkasapta sakin Hilmi bey 
40 lira, eczacı Sım Enver bey 
25 lira, Celal Muhtar bey 100 
lira, ismini söylemiyen bir ha-
mm «10» lira, merhum Etem 
Pertev bey ailesi de «10» lira 
teberrü etmişlerdir. 

İstanbul tayyare cemiyeti 
hey'eti idare azasından Nakıye 
hanım da cemiyete teberrü: 
atta bulunacağını haber ver
miştir. 

Yolların temizliği 
Şehirde ekmek buhranı kal

mamıştır. Her yere un sevke
dilmiştir. 

Tramvay münakalatı henüz 
muntazam değildir. Bu sabah 
T opkapı, Fatih, Y edikule gibi 
bir çok yerlere Tramvay işle
yememiş , münakalat ancak 
öğleye doğru temin edilebil
miştir. 

Temizlik işleri amelesi gece 

Oraya hiznıetçi fa
lan sokarsan vav hali-

J 

ne. 
Delikalı-bittabi-gay

retle - geveldi: 
- İstersen bütün yü

reğiın senin olsun. Fü
kat ben bu evde kala
caknııyın1, ba kalını? 
l(adın, ayna kan;»

sında, çehresinin yor
gun hatlarını ish1ha 
çalışarak sordu. 

- Eh , hanımfendi 
başkasını buldu: 

Lalinur kahkahalar
la gülmiye başladı : 

- 'fuhafsın Hurren1 
bey! kelebeğin bir çi-
1·c!re vaı)ı"IIJ l·ak1 ı<:·ını 
"" t') "" • '--, 

sabaha kadar çalıştırılmıştır. 
Bugün gene Emanet amelesile 
tramvay şirketi amelesi 
beraber çalışacak, bilhassa 
tramvay yollarını temlzliyerek 
munaklatı temin edeceklerdir. 

Karlar kamyonlar ve çöp 
arabaları ile taşınmakta, bü
yük meydanlara dökülmekte
dir. Talimane meydanı Tak
sim karlanla bir dağ manza

. rasını anmıştır. 

Limanda ve açık 
denizlerde .. 

Limanda sevahili mütecavire , 
seferleri eski intizamını bul
muş, açık denizlerdeki vapur
lar tehlikeden kurtulmuşlardır. 

Boğaz hari~inde karaya 
oturan «Tonl» vapurunun ha
mulesi olan «2000» ton şe

ker çıkarılmıştır. limanımıza 

getirilecektir . 
Demirini kırarak yerinden 

kurtulan ve başka bir yerde 
demirlemeğe muvaffak olan 
fener dubası yarın yerine ge
tirilecektir. 

Karaya oturduğunu yazdı
ğımız « Ron » vapuru da tah
lis edilmiş ve dün limanımıza 
gelmiştir. ' 

Açık denizlerde kaza olma
dığı anlaşılmıştır . 

Eyipte bir kaza 
Bu sabah hava soğuk ol -

makla beraber günlerdenberi 
hasreti çekilen güneş yüzünü 
göstermiş, hasıl olan gevşeklik 
bazı kazalara sebep olmuştur. 
Bu yüzden Eyipte, )'.'ağcılarda 
bir kaza olmuştur. 

Bu mahalle Eyip sırtlarında
dır. Kar mahallenin yollarını 

kapamış, ~vlerini gömmüş, 

ehalisinin harici hayatla alaka
sını kesmiştir. 

Karlar altinda mahsur ka
lan bu mahalle halkından yüz 
kişi evleri yıkıldığı için açıkta 
kalmışlardır. Bir imdat heyeti 
tarafından müşkilatla kurtarı
lan bu felaketzecleler Eyipte 
bir camiye yerleştirilmişlerdir. 

Şoförlerden .şi~ayet 
Karın şiddetle yağdığı üç 

gün zarfında şoförlerin haiktan 
pek fazla para aldıklarından 
ve bu harekete seyrüsefer 
memurlarının lakayt kaldıkla
rından şikayet edilmiştir. Bu 
hususta . seyriisefer merkez 
memuru Ihsan bey bir muhar
ririmize şunları söylemiştir: 

- « Karlı havalarda şoför
ler hakkında takibatta bulun
madığımız doğru değildir. Bü
tün memurlarımız halkın soför
ler hakkındaki şikayetlerini 

nazan dikkate almışlardır. yal
nız bir gün zarfında [dün) «51» 
kişi merkeze ve memurlara 

İ<irn g;'ırnuış?.. Kadın 
<la, erkek te böyledir, 
çiçekten çiçeğe ko)ar
lar. Bir çiçek ü-;tünde 
kalan varsa, n1uhak
kak kanadının kırıklı
ğında ndır! 
Hurrenı, bu gayrı 

ahlfıki tefelsufe cevap 
olarak aynı suali tek
rarladı : 

- Çiçek, kelebek ye
rinde dursun. Ben bu
rada kalacak nuyırn? 
Siz onu söyle) iu. 

- Elbette kalacak
sın. Sel gider, kun1 
kalır. Bunu bil111iyor 
nuısun? 

Bu1 kuın ınuvunı? 
- Altın kun1, va v-

Telgraf 
ilberleri 

·Hayret! 
Hindistanda ço
cukları kurban 
mı ediyorlar? 
Boıııbay, J ( A. A. ) ~ 

Hıikıiıııel kurban etmek ıi:ere 
çocuk kaçınlmış olduğu lıa -
vadisini lek:ip elmiş oldıığıııı
dan kargaşalıklar dıırnııışlıır; 

Bulgar kralının 
seyahati 

Londra, 4 - İngiliz matbu
atı, Bulgar kralının, bapekilin 
ve hariciye n3Z1"nın refakatile 
yakında Romaya gideceğini 
haber vermektedir. 

Gazeteler bu seyahate bü -
yük ehemiyet atfetmektedirler. 

Bulgarlar ve komünizm 
Sofya, 4 - Hükümet me

murları V arna da yeni ve gizli• 
bir komünist teşkilatını mey
dana Çıkarmışlardır. 

Bu teşkilata mensup bir 
çok adam derdest ve tevkif 
edilmiştir. 

Ostralyada grev 
Melbourn, 5 ( A.A. ) 

Kereete sanayii greycileri 
malzeme çıkarılmasına muma
naat etmişlerdir. Grevin inşa
at sanayiine sirayet etınesin
den korkulmaktadır. 

Bu da başka 
Colombo, 5 (A.A.}-- 'tram

vay kunpanyalan grevleri yeni 
kargaşalıklar çıkarmışlardır. 
Ahali polis idaresine taarruz 
ederek ateşe vermiştir. İtfaiye 
otomobillerhe binmiş olan 
musellah Polisler yetişerek 
ateş açmışlardır. üç maktul 
vardır. 

Türk- Yunan müzake
ratı ve bir fikir 

Atina, 4 - Paristen bildi
rildiğine göre Eko döpari ga
zetesi, Türk- Yunan mübadele 
mes'eleleri tesviye edilmedikçe 
bu iki hükümet arasında bir 
misak yapılması mümkün ol
mad:ğmı yazmaktadır. 

müracaat etmişler ve şoförle

rin aldıkları fazla paralar ken
dilerine iade edilmiştir. 

Bundan ııfaada aynca bir 
şoförler hakkında takibata da 
başlanmıştır. Haiktan şikayeti 
nazan dtkkate alı.ımıyan kim
se yoktur. Şoförle müşteri 
arasındal.i h~r hangi muame
leden şikayet edıımezse tabi
atile ha bet dar ol.ımamaktadır. 
Sokakta nokta bekleien ve 
sonra da kontrol:l çıkan ve 
şehrin bilumum vazaifini ifa 
eden « 38 » memur i.ç gJn 
ugraşm:ş , şikayetleri dinle
miştir. 

run1, altın kun1! l\ıeri
nıan ha1111n su-.i kv!ay 
kolay atanıaz. 

Ve sonra, Hurren1in 
hoş, lakin güzel kafa
sını avuçlarının içine 
aldı, üç-dö:rt s.ıniye o 
ınelih çehre)' i nıüşta
kane süzerdc ılave etti: 

- Bu evi.1 bir hanı
nıı, da benin1. [~~Pİ hoş 
tutarsan l:i.nse senı 
buradan ayı.-amaz. 
Anladın ıııı civanın!, 
şinıdilik hoşç.<ı. kal. 

L<1linu r, a tc;;in bir 
buse ile f i'len de veda 
ederek oda kapısını 
açtı ve eşi[.;iıı üştünde 
ı\1arika ile karşılaştı. 

(Mnbadi va!') 

7 Şubat~ 

Kadıı1laı· 
İngilferede fş/e' 

ri ele mi alı 
yor/ar? 

İngilterede kadınlara intihaP r 

hakkı vermek düşünüldügil ( 
zaman bir çoklarını derin bir 
endişe almıştı. Çünkii bir defa 
bunların mıktar itibarile er' 
keklerden fazla oldugu, b~ ı 
yüzden de kolaylıkla ekseriyet ht 
kazanacakları s ö y 1 eniyord~· ~ 
Bu endi~elerin yerinde oldugtı• t ! 
bugün Ingilterede hazırlanaO 
İntihap listelerinin şekli anla' 
şıldıktan sonra görülmüştür. BU 
listeler gözden geçirildiği zaıııal 
görülmüştür ki erkek münte' 
lıiplere nazaran kadınlarıJI 
adedi 1 O bin fazladır ve bull" 
dan dolayidir ki bütün lngiliı 
siyasi fırkalarını büyük bit 
endişe al'llıştır. 

Cemiyeti beledi" 
ye bugün top• 

lanıyor 
Cemiyeti belediye bugün öğ' 

leden sonra toplanarak Eınıı: 
nefin geçen seneye ait tetkilıı 
hesabat raporunun müzakere" 
sine devam edecektir. · 

Bu içtimada fıkaraya yar: 
dım için 10,000 lira tahsisi 
hakkında da Cemiyeti Bele' 
diyenin muvafakati almmıştıı'• 

Cemiyeti belediye ay nlba' 
yetine kadar mesaisini ikınııl 
edecek, bunun için belki hef 
gün toplanacaktır. 

Bir mahkeme 
Iaev ve yenisi 
teşkil edildi ,~ 

İstanbul ikinci hukuk mah' 
kemesi lağvedilmiş, yerine 60 i 

lira maaşlı bir reis, 50şer lir~ leıı 
maaşlı iki azadaıı mürekkeP ) 
yeni bir hukuk ınahkem• si 
ikame edilmesi takarrür ettiği 
Adliye Vekaletince Vilayete 
bildirilmiştir. 

Vilayette kütüphane l:ıı 
Vilayet, şuabatında topla: ~ 

nan muhtelif eserlere yeJll 
çıkan asarı birleştirerek daire 
dahilinde bir kütüphane tesİ' 
sine karar vermiştir. 

Vapur Müsademesi 
Londra, 5 [A.A.) - Breııı0 

v<! Hamburğ limanlarına uğ' 
ramak üzere Houstondan ha' )a. 

reket etmiş olan bir İngiliz yülı l 

yapuru «Comouailles« açıkla' \ 
rında Ecldiston fenerinin y11;lcı 
nında kesif bir sis dolayısıle 
mechul bir gemiye çarpmıştır· 

Miliyeti lıeüz anlaşılmaınıf 
olan bu geminin mürettebatil0 

ve hamulesile birlikte batınıf 
olmasindan korkulmaktadır. 

lrlanr1a da bir tevkif! 
Belhst, 5 (A.A.) - M. pe 

V alera c..>ki bir emimameııiıl 
kendisini ( Ülster ) e girme!:' 
ten menı-tmiş ol.:ıasına ra~' 

1 men mezkür araziden geç!ll~ 
oldugu için tevkif olunmuştu'' 
Mumaileyh akşam üzeri Bel: 
fasta nakledilmiştir. Halen ° 
rada mevkuf buh:nmaktadır · 

Manş tüneli 
Londa, 5 (A.A.) - «Man'' 

he» denizi altından geç~~ 
üzere inşa edilecek tiinel ıÇl 
pı\rlemento az35ından mü1J;;; 
kep olarak teşekkül e ef' 
komite projenin muhtelif . sa , 
haları hakkında tahkikat ıcrıı 
sile mükellef (12) tali koıııis' 
yo:ı intihap etıniştir. 

Bir tayyare kazası 
r<' Anvers, 5 (A.A.) - TaYY 
1 

reci Thieffry Kongoya ic~, 
edeceği seyahatin ilk ınerlıfııl 
lesini katetmek üzere ·,, 
sabah saat 8,50 de uçmuştu~ 
Tayyare hareket eder ettJJ~f 
sukut etmiş ve harap oltJJfif 
ise de tayyareci anca!> lı3 
surette yı:ıralenmıştır. 
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eyit Ali reis orsan arı fuplnpp u.zun bir 
ha ihal yaptı: Vatan biz en sc am ötür.. 1 

_ -1 ':!S-. uharriri:Jplrllia/ı Ziyc Hayat ve ış sahasında er
keklerle b raher olan ve be
raber çalışan kadınlar eğlence 
ve spor ı;ahasında da geri 
k aı::ıak istiyorlar. Ancak 
erk kler iç"n olduğu zanne
dilen g.ür ş, boks, eşkrim, 
yiizrne, futbol gibi bazen teh
likeli s>:>orla~a da dahil olu
yorlar. 

ir defa 

e bun· 
İngiliS 

"k bir 

• 

i v.:nı 

sıpa-

Lekle 

de= 
grn 
d r. 

i 

n o r. 
:ıd 1 j ı ilinat 

.. n öğ• b aba tını t içb 
m a-

S yit li reis, derin derin 
i · · ç kti. Ne emredt'cekti ?. 

c · yeri ı:l • bir başl-.ası 

o Vatana kavuşmak iç:.n 
1 tıkbn s y atin bu feci 

ve k. nlı neticeleri karşısında 
rk r, yoluna devam etmek
en "~ ~ geçerdi. Seyit Ali 

!"" mı sal dı, sonra: 
- Her işt<> bir h yır um -

r"-l, edi, Ailahın ul •! ·ğıma 
g yıp y muza devam 

.. B a b'r sçççade . ' ve ~ ..• 
S ; ,t Ali rf'isin arbk eski 

· u ve cevval t;ıVU? n kal
.... ,,.~,.., olmakla beraber gözle

~ l arlıynn azmü sebat 
ışı lan hala kaybolmaımşb. 

Kervan gene yola çıkh. 

Enıa· b an A; 
tetkitıİ ;tisi ge t' • 

akere• \ . Boınb :;daki (80) iplik 
'lkasının (150,l'OO} amelesi 

Yap ~:ır. 

i; ~"şte koı:ıonistler bir 
~~a dıvardaki Krilıp, na

Ukü etin rcsiml rini in
·ı. dir. Bazı.tarı tf'vkif 

b..·. 

a yar'. 
tahsisi 
Bele' 
ıştır· 
nihır' 

ikmııl 

Şi dl Cengilistandan geçiyor
fa dı. Bütün korsanlann yüre
ğiıie Pala ile Keilcrıin acıları 

1 

kmüştü. Fakat reisin metin 
görüı iye çalışbğını hissettik-
1 rindcn onlar da teessürlerini 
bellı etmemiye çalışıyorlardı. 

On gün sonra Kire suyu-

.iki hel' 

-l 
mab• 

ll. M. M. bütce encümc
. 'alnıı. masraf fasıllarım 
~ tnıekteclir. Maaşat fa-
1• yeni maaş projesile 
te tetkik edilecektir. 
1' roçki yoldaşın henüz 
a~an aynlmadığı bildirili-

rine .60 ( Şirncliye kadar tesçil 
er lır' eıı. l . 1 • . • d eli .. cır ~rımızın a e 
rekke~ ) !.:atlardır. Tescili lazım • 
kem~~~ (llOOC) tacir daha var- 1 
r ettıgı .a' ardan tescil muame- I 
T ete i'in· 1 ay 1 '. Yaptırınıy.mlar hakkın- ı 

ane 
topla'. 

e yen1 

k daire 

e si 
Breııı0 

ına uğ• 
<lan ba' 
iliz yiil' 
açıklıı' 

in yal<I 
olayısile 
mıştıt· 

ılmamıŞ 
ttebatil0 

batnııi 

tadır· 

ı:a!tihata lıaş!annuştır . ı 
· 13 Yaz Rusların men!le-
ı'lıizi t k 1 ... er etme erı ıç.n v ... -

lllühlet b u gün hitam 
l:ıtnr. Ankaradan gelo:cek 

~~ ıörc hareket edilecektir. 
lı 'I'i'tün idaıei inhisariyesi 
" Behçet B. bugüc.lerde 

' Ya gidecektir. 1 

~ ~iibadele baş murahha
ıa. Ceınal Hüsnü beyin cu
~ ~•ıkaraya gideceği ha-

l: Ctilnıcktedi.r. 
I:' etsude paraların tebdi- , 
~it talimatncıne ikmal 

~!r· Talimatnamenin ka
lıııi alması için o şe

i \adili takarrur etmişti:-. 
~Yhan nehri t~miştir; 

da t gyanından en
~d~ ... kt .. q' edır. 

nun enarına indiler, kelek
ler bağlayıp nehri geçtiler . 
Reis o akşam Sentli suvari
lere teşekkür edip yo verdi. 

Bu karaulık gecede, bu su
yun kenarında yalnız korsan
lar kalmışlardı . Hiç birisinin 
gülüp cğlenmiye niyeti yoktu. 
Derenin kenarında oturup ye
meklerini yedikten sonra reis 
arkadaşlarile umumi bir has
bi:ıale daldı. Bazen arkadaş-
lari,le ayn ayrı konuşuyor, ba
zen hepsine birden hitap 
ediyordu. 

Seyit Ali reis, nihayet der
dini arkadaşlarına açmaktan 
çekinmedi: 

- Her gün biraz daha ek
siliyoruz!.. - diyordu - yann 
kimin kalıp kimin ar uıızdan 
eksileceğini Allah bilir!. .. F akat 
görüyorsunuz ki hiç birinizin 
cesareti, kahramanlığı eksil-
miyor!.. 

Korsanlar göğüs geçirdiler, 
hepsinin kalplerindeki ölmez 
vatan sevgisi, asil kahraman
lık ateşi reisin iki tek sözü 
ile yeniden parlamıştı. İçlerin
den biri: 

- Eve! Allah, reis ... -dedi
Sen başımızda oldukça bizim 
için hiç bir güçlük yoktur! 

Seyit Ali reis, devam etti: 
-Ş· diye kadar akdenizde 

bizi bekliyen kadirgalanmıza 
kavuşacağımdan hiç şüphem 

yoktu... Bugün artık böyle 
düşünmiyorum ... 

vk it 1 
- M. pe 
aıneııİ11 

• e]<• 
gırJJl • 
a rıı.9' 

~t~cıiar ispirto fiatı 
· ~ ! aldıkça mUskir:ı.t ida- Reisin içine ölüm karaltısı 

1 sürle ~ıladılar. Reisin biraz 
ilerisinde oturan bir levent: 

- Allah sakla5ın, daha ~ok 
ya~a 1 

Dedi. Reis devauı etti ~ 
- Fakat her halde ben 

olmazsam bir başkası, içil'.izden 
bir kaç cesur ve talJl arka
daş bu $aadetf' kavuşacak .• 
Onlar yeşil reukli, parlak 
g'J eşli, billür suları çağlıyan 
me lekete bizd n selam gö
türsünler! 

-tün korsanların gözle.rı 
y.ışardı. Sal. m vatana: 

K · , gl bahtiyar b sa-
adete kavuşacak? .. İçl rir.den 
memlek te kad r gid:p bu 
vazifeyi ifiı etmek hangisine 
nasip olacaktı? .. 

Seyit Ali reis, elini göğsüne 
sokarak bir bohça, bohçanın 
içinden de bir bayrak çıkardı. 
Portekizlilerle muharebe ettik
leri 7aman baştardaya çe~tik
leri, ateş barut lekeleriı.e ka
rannış, kırmızı bayrak! .. 

[ Mabadi var J 

o sonlar 
Bu sene 

1,5 rrıilyonluk 
• • 

gırmış. 

Hatta b nlann arasında 
s ru: ağır *illerini ürkm -
den ta bik eden bir çok ka
dın! vıırd•r. Avrupada tıpkı 
erkekler ~çin old ğu gibi 
kadın s or federnsyonlan 

vcııUur. 

Son ıelen fransız spor 
gazet leriude birinde Paris 
fe rasyonunun bir kadın 
sporcusunun, disk, ağır siklet 
atma ve futbol şampiyonu 

olan bir kadının kaydini 
terkın etmiştir. 

Bu kadımn ismi (Violette
Moriss) dlr. Kaydin;n terkı -
nine sebep kadın elbiseşi giye
cek y e r ele sok:ı.1$ta erkek 
elbisesi ile dolaşmasıdır. Fe
derasyon me.clisi bu şekli 
telebbüsii kadınlıga bakalet 
telakkı ederek matmazel ve ya 
madam Violeti azası meya
nında ihraç eylemiştir. 

Bunun üzerine de Federasyon 
aleyhine Violet Moriı; tarafından 
100,000 franklık manevi zarar 

1\yakkapıcılar cenı- talebi ile bir dava açılmıştır. 
iveti 'erli scnavıın ;Bu dava yakında rüyet edile· 
" · · cektir. Bakalım hangi taraf 
hiınave ediln1en1esin- kazanacak?. Görülüyor ki ka· 
den ~iküyct~·idirler. 1 ıiınlar, erkeklerin her şeyine 
Cenıivctin süvlcl 'ide- .karışmakla beraber gene ka -

' rine ı;akılırsa ·bu sene 1 dınlıklannı bir türlü ellerinden 

r 
bırakmıyorlar .. 

nıcınleketinıize( ı,·,oeu ıu) Basket ve voleybol 

liralık !;iOson girnı~5tir. maçları 
1\yakkahıcılar faz!a gü- Mıntaka basket ve voleybol 

1 nırük vazcdilerd· hını- j hey'etinden: 7 şubat perşembe 
ların ıncınlekete aden1i günü Beyoğlu Amerikan ku -
ithalini İstenıektediı-ler. • lübünde icra edilecek voleybol 

. . birincilik maçları havanın mu- 1 

Bu husus ıçın ı\yak- l halefeti hasebile gelecek haf- 1 

kabıcılar c_eıniyeti An- t' taya tehir edilmiştir. 
kara) a nıuracaat ede- 1 t . 1 t 1 er evzı o onmuş ur. , ı 

rek ecnebi nıallara Küçük bir takım variyete 1 

fazla güınrük resnıi numaraları gösterildikten sonra l 
'az'ını İstivlceklerdir. iki komikişehirkumpanyasının J 

sahneye karşılıklı çıkmasına 

sıra gelmıştir. Tuluat kompan
yalarından 

birinde •• 

Fakat komik şehirlerden 
biri sahnede görünmemiştir. 

Bunun üzerine halktan bir 1 

kısmı, ikinci Komiki şehiri de 
kumpanyasını de sahnede gör- ' 
n;ıek iste!llişlerse de bu bir 
türlü mümkün olamamıştır. 

Halktan bir kısmı, kenpile
rinin igfal edildiklerini ileri 
sürerek gürültü etmişler ve bu 

geçIJliŞ 
muştur· 

eri Bel• 
alen °' 

l suretle tiyatroyu tcrkeimiş

ı !erdir. 
~n ispirto almamıya karar dilşmüzt\i. Korsanlar bu hüzün 
<riir. ı c' kJıasıru büy 'k b · tees -
~-----!!!"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!~ 

Son günlerde tuluat kom
panyalarır.ın bazılarından şika

yet gene başlamıştır. Ezcümle 
bundan bir, iki akşam eve,l 
Kadıköy Kuş dili tiyatrosunda 
iki Koroikişehirin bir arada 
icrayı lubiyat edecekleti yazıl
'nIŞ Vf' buna göre halka bilet-

tadır· 

t r nıüşah~"!de 

1 
• ,,., gazete! 
1 1 . . rde ı 

t!l41111ız ıneYaıu 
. >lt.ı, '" ı . 
t I . or. i ıtc.~ıı:ı 

~ rd<· tı!) t.al~h':"" 
1 arar ti ı hır ı·~tı-
1~ •lktediln1is6. Bu 

tıın 1 • • 
~ " 1~ .: netı cc ı o-
tll r ürl·iyeıniz<le 
~~on derece nıü-
' . l· ı>l.duğu. hatta 
ıı \etın diğ"cr ah-

11ispl't ed ilcnı iye-

1 

.cek bir taı-1.da ileri ol

duJu idfl:,1 c ilan 

e iln i ti. I-Ialbuki seh-. . 
riın"zin bazı ha tane-

lerinin hile mu >iul·la-

1·1nda su hulun ııuyor. 

Bu ı asıl i~tirt Susuz 

ten1i7Jik, ten1i7Jiksiz 

ilerleıni~ tıp l .. abili 
ta ·a YVlff ınudur? 

Kar:lerinizden 
M. R. G. 

S. S. - Bu süylediğ-i·-

ni.1. s<.·v, belki arı7J bir 
nıes\~ie oba geı-ektir 
cf cndin1. 

* Bir talebe diyor r·i 
1' lektep t:ı le esi h' ı· 

kızını. Tahsil nıesais· ·~ 
!ıariciııde ba 'atınn 
terfih cc.kcı k n1i.ınzat 1 

bir i:;;le ın gtd 0Jnr1k 
nıccburi ·et:ndeviın. . -
H r gün oğle<len son- 1 

n1 her ! angi bir ınü
c ··esenin kitabet iş~e

nnı ve buna benzer 
i lerini ifa cdebiliriın. 
Haftada iki gün dt:. 
ü!delien soı n. b[ ~ n 
nıe"a 11111 lıasrctnıc. k 

'<'ZİY tiı dcvin1. l u 'ill 
ı lard4 ı . . » rcnv.ın 

ce ·aı verilıJ1esini ri~ 
ca ederinı. 

. * 
iş arıyorum 

)' lİ sek til·a ret I' k-
~ehi ta ebc!)induıinı, 
'eni hl ruLıtla sıTi.:uı 
o1• w-. 'at.arını, usnllı 
ıı ıha ~heyt: . in gi li zce
. e, <.l· 1 ktilografi:c ve 
1 i,.az da Fı·ansızcay3 

: ~ina~ 1111, hcı-gün öy
leden onı-a bir i~ arı-
• onın1. 
BüYükdcrc Po.,t res

f an ~'o. tı~ ,\. 1(. adre
sine ıniirac;ıaL 

Pa.ra sui isti 

T 

EYral ı nakdiye sui 

istiınalinin tahkil atı
na devanı edilnıekte-
<. 'r. ..,Jmdive l·adar .. 
nıüfetti.lcrin tahl-i -a-

Sah. 

' 

. eı in gösterdiği lüzuın 
üzerine, 1)-t_ t: ıu uınu
nıi. 'e, ()snıanlı ban ası 
ve ::\la i) e Yel <ileti ta
raflarından n üntahap 

~ z:ıdan ınürc k p bir 

he 'et te ·kili 'e me,·-. . 
tına ve tespit edilen 

neticeye nazaran, 111ey
d·1na çıl·arılan .'Uİ is

f ıal :el·Cınu :,ı n,ııtıı 1 li

ra ·a b..-ı]jrr olnıu-.,tur. . o ~ 

Sui i ti 11al c<. ilen pa-
raların GJ tanesi ıı o ı 
lir., ık, t Otu tanesi 2i 
_liı· hl·, ıııütebal i i <le 

on. r iı- hl tır, 

dana cıkarı an s ıi is

timale n1aruz ı arala

rın bu hey' tçe ., eni n 
gözt.len ~cçirihnesi 
nıuhten eldir. 

tihbar' tıınıza naza
ran, beşer liı-ahkların 

ta<. adına lüzuın gôri.il
nıi •ecektir. 

Par< !arın tadadı ni

ha •et hulduktan son-
" ra, Düvunu • l1111U'1 !-

l>r şt<t 
Yunan amaline 
karşı tedbir mi 

alındı? 
l{ıbrısın Y unani::;tana 

ilhakı etrafında nıüte
ınadi surette tahrikat 

yapılınası, İngiJ.iz ida

re n1emurlarının canı
nı sıkınış olaçak ki 
son zaınanda ı\dava 

ait ceza kanunu tadil 

edilnıiş, sivasi içtinıa-- . 
lar fc.dan yapılnıası 
ınenolunnuıştur. Bu 
'aziyet kar:;asın<.la nıüş 
kül bir hale düşen 
Adanın runı nı".!h'usları 1 

ile Larnaka ınetrepo

lidi İngiliz müstenı!e
luit nczarr. tine bir pro

testonanıe göıl'Jcrnıiş
elrdir. Bu •ııüracaata, 

nıetrepolit vasıtasıla 
Yerilen c~vap !;it:dur: 

~1üsten1lekat nazırı 
n1İstir « Snıeri » tara

f ını;:a tebliğ ediln1ek 

üzere atid~l·i nıcvad 
lıakl.-ında enıır ita 

etınişlerdir. 

<•~lezl tır l:anun, tat

bik edilnıedeıi · e\·ci 
dtrin tetkikat yapılnıış 
ye h U·ın menfaatine 

tnu ·at ık o 'u
0 

u tt:<>pit 

cdilın" .• tir. u itibarla 

ı 'clt.: n · n tc ·ra r nıev- · 

zu Jxı_15 el ·ı -:.1t">ine ını ı 

kan ·oktur. Bu cc ·ahın ı 
dilh.:•r inı;·a sahiplerine .. 
de teh!iği ınercudur.» 

.Kıbrıs ınü ·tınkke 

nlii. t<.. ·,ar Y 1-ili 

T dfl"afcı' :"1'1 zamm: 
T:Jgrnf memurlarından ge- '" 

celeri çalı~an1 "1rm ma.,sl:ınna 
yüule 10 cisp~ti.cde L m y:ı.
pı!ınıştı. 3•J z-ıın, tal:sısat 
lcalmadığından bu ay vc•ril ne- , 
ıııiştir.Hav le gönderilır~s· iç .. ıı 1 

Ankarny.ı miirnc.ıat cdi miştir. ı 

Sui istin1al hak ·ıncla 
.'apıJacak ıuua• ıele 
1Palunı devril i'i.e <le 

' 
HükCınıetin nıabkeoıc-
YC nıüracaatla sui 

istiınal nıeselesinden 
dolayı [)üyunu urnu
n iye aleyhinde ikanıei 
dava etnıesi n11ıhte
ıneldir. 

.. 
Uç gündenberi 

o.rtadan 
kayboldu 

İslaııhul lisesi talebe

sinden ı 'urettin ef cndi

üç &ündenheri l,aybol

rn~ıstur. ı 'urettin ef e11-• 
di « ı•;» yaşındadır. Be\'-

~ . 
o>·lunda 'fcl ir soka-, 
ğ,ında oturan ~el-erci 

Ahınet efendinin kati
bi ~Iehınet efendinin 

o~·Iuduı·. Cç gün eYel 
t"> • 

nıektebe gitnıek üze-

re evinden ~·ıknn~, ak

şanı üzeri a ·det etn1e

nıiştir. l3unun üzerine 

ailesi nıerakctnıi:-;;, sa
hnhlcyin gitnıesi nıiiın
hün olan bütün yerler -
aranınıs, fakat Nuret-• 
t;n ef endiYi bulnıak 

• 
kahil olan1anu)tır. 

Oi! !unun bir kaza Ye • 
· .. ı cinavcte kurban 

oklu~u cnc.1işesile çır

pınan ı'ılehınet efendi 

ni ha. ·et polis mcrl ezi

ne ıııüracaat etme!· 

u1ccbuı·iyetiııde l·al- : 
•n1.)tıı .. ı taınafi i 'uret

tin efcn~l'nin 1 arın 
sid 1 ti dola vısıYla bir . . -
· rl rıda ,ının e. i de 
'uı.l ış oln1ası da i -

· i ıal dahilinde ~,i> ül
r 1ektedir. Zabıt,1 bu 

eilıett-·n de tah~ırri;at 
y; p'11akt<1dır. 

,,,., 
Yalnız b zı 

Türk ve e neb ... 
/;;ibar aileler 

daı/cflidir 
'. ı. . ııııı .ılı .. :. 

• 



Oe 'Jlm N ş.. ü çmı , fa~ sı sana mı düştiil 
Varsın bunun pürüzL.inü kadı ayıklasın. 

-6i-
Bu n1acerl ı, Rusçuk

tan çikn1azdan evel, 
ba,yraktar da işitıniş, 
f ~kat eheınıniyet 'yer
n1en1işti. 'Yangın çıkan 
yerde kilim de yanar
dı pcskir de! 'T"ersenkli 
oğlu Süluyu ortadan 
kald~rn1ak isterken bir 
değ·il. birkaç n1uhzır 
arad<,ı heder olup gi
debilirdi .. l\1ustaf a, bu 
zihniyetle ınacerayı 
n1uh~ken1e ettiği için 
şinıdi bir arkadaşın 
suya, sabuna el sürn1e
sini hoş göreıniyordu. 
Binaenaleyh : 

- Abe Boşnak oğlu 
: dedi - ölen öln1üş, 
kaçan kaçmış, tasası 
sana mı düştü? Varsın 
bu işin de pürüzünü 
kadı ayıklasın. Biz yo
lumuza bakalım. 

Ve mütecessis dostu
na söz söylemek için 
zaman bırakmadan iri 
ve n1ühip sesile hay
kırdı : 

- Çocuklar! sıraya 
Bu çeşme başile o 

akşamki konak yeri 
arasında üç saatlik 
mesafe vardı.Kadıköy, 
şirin ve nıa'ınur bir 
kövdii. «Yantıra» su-., 
yuna yakın, arazısı 
geniş, ahalisi zeki ve 
çalışkandı. Ruzçuktan 
Vidin istikan1etine ve 
o istikaınetten Rusçu
ğa gidip gelen valiler 
ve sair eazıın buradan 
istikbal ve buraya ka
dar teşyi o]ünurdu. 
Civar kasabalardan 
cündiler, silahşurlar, 
zevk ehli insanlar, bu 

• 
köye sık,sık geldikleri 
için sekenesinin gözü 
açıktı. Etrafın ayanı
nı, eşrafını, capkınla
rını, yeğitlerini tan1a
n1en tanırlardı. Bay
raktar, işte bu hususi
yetinden dolayı Ka
dıköyünde gecelen1eyi 
n1ünasip görnıüştü. O
rada Ziştoy, Şunınu, 
Vidin ve hatta Hezar
grat, Lof ça ahvali 
hakkında bol bol 111a

lun1at alabileceğine 
kani idi. Ancak bu is
titlaat neticesinde kat'i 
bir karar ittihaz ede
-cekti. 

Elli kişilik nıüf reze
sinin başında ve diğer 
bölüklerin de ileris{nde 
aheste aheste atını sü-
ren bavrakar, Ka(hkö
yünde · kinıler<len nıcl-
luınat alacağını k~:ndi 
kelkline düşünürkt:n 

ı Hüsn1enle Bölükbaşı 
n1esele i de -geljp ge
çen hir başağnsı gibi
ikide biı· zihnini tır

n1alıyordu. Böliikbaşı
nın tuthnan1as1ndan 
n1en1nun aynı zanıan-

da lnütedehl;işti. Çünkü 
İsuıail ağanın, firariyi 
elde etınek bahanesile 
birçok canlar yakaca
ğına enıin idi. Bir ada
n1ın, n1asuın da olsa, 
başını kurtarn1ası için 
birçok kimselerin ren
cide edilnıesini muva
fık bulanuyordu. Ho
caların, zararı an1n1i 
defiçin zararı hassın 

ihtiyar olunacağını 
söylediklerini hatırlı-
yarak Bölükbaşının 
ortadan kalknıasını 
ehveni şer gibi telakki 
ediyordu. İsınail ağa 
düş111anını yok ettikten 
sonra şüphe vok ki 
karısına vaz'ıyedede-
cekekti. Birçok zahmet 
ve bir sürü cinayet 
neticesi olan bu zifaf ın 
şerefine elbette vadini 
tahattür edecek ve 
Bayraktarın ayanlık 
işini te'n1ine çalışa
caktı. 

- ~lustaf a, bu karı-
şık n1üh1hazalar içinde 
yolun sonuna yaklaşıl-
dığını f arketınenıişti. 
Kadıköyünün kireçsiz 
ve kirenıitsiz evleri, 
renksiz ve sernigun bir 
bulut küınesi gibi 
uzaktan seçilnıiye, 
köye avtlet eden sürü-
lerin böğörtüsü, çoban 
köpeklerinin ha vlanıası 
işitilnıiye başlanınca 
bayraktarın da dal-
{!Inh~ı geçti. Şöyle et
rafına bakındı. 
Artık konak yerine 

geln1işler dernekti. L.a
kin ortada ne karşıla
yıcı, nede Köse Ahınet 
vardı. Resn1İ nıahiyet
te ve nıüsellah bir ka-
file ba~ında köye ge-
1en nan1dar Bayrakta-
rın istikbaline çıknıak 
bir borçtu. 

Mab di var 

rLokantac ar bu
gün toplanıyor 

Lokantacllar cemiyeti hey' -
eti idaresi bugün bir içtima 
aktederek bazı cemiyetlerin 
Lokantacılar cemiyeti ile tev
hidi hakkında verilen }\arar
ları müzakere ve münakaşa 
edecektir. 

Azadan bazdan, cemiyetle 
birleştiril::ıek istenilen diğer 
cemiyetler mensubini Lokan
tacılar gibi sermaye sahibi 
olmedıklan cib _tJc. bu tevhide 
t .... raftar b .. unnı:ıwc:.1±dırlar. 

Tevhit mesc' ı:."n b "r haylı 

rıi.in:tlrnşayı ı:ıudp ol c-ğı ~n
necl;l'vor. 

.,on Saat 

i 
İstatisfilcler işe 

, 
yaramıyor, 

diyorlar, 
Ali iktisat ıneclisi ti

careti hariciyenıizi 
tespit kon1is.,1011u tet
kikatında n1üşkülatcrı 
tesadüf ettiğinden 
günırük ista tistşkleri
niıı ınütealnp seneler
de başka tarzde terti
bini Rüsun1at nıüdü
riyeti un1un1iyesinden 
istiyecektir. Yaoi el
yevnı yapılnuş olan 
gün)rük statistikleri 
bir birine yakın olan . 
ve aynı resmı veren 
eşyayı aynı madde 
içinde zikretn1ektedir. .... 
Halbu ki Ali iktisat 
meclisinin İstanbulda
ki ticareti hariciyemi:
zi tespit komisyonu 

tasarrufyüzun _, 
den bir ihtilaf 
mı çıktı? 

İngili=. maliye na:ırı, el -
yeum i11gili::. bülcesinde esaslı 
tasarruf yapmakla mt•şgul -
dur. Bll yüzden de doıwrıma 
lwnuındQıılıiJL ile maliye na
::.u·L arasmda esasll bir ilıli -
Mf r,.ıkımştır. 

Maliim oldufju ii::erc İngi
Ii:.ler. lıahriyeleri için hiç lJir 
masraftan çekinme::ler ve 
buıwn içindir ki ııe vak.il 
Iııgi/i;; balıriyelesiıule bir la -
sarnif yapmak istense, dera
kap iiira:lcır yıikselir. Nile -
kim im defa da mali..Ye na -
zırz Çorçil balıriye bütçesini 
bir az azaltmak istemiş ve 
derhal bahriye lorllarzmıı 

itira::.ları ile karşılaşmıştır. 

Hatla bahriye birinci lordu, 
eğer bu hususla ısrar edilirse 
islifa bile edeceğini ileri szir
müştıir. Bu yıizden kabine 
azasmm iki kısma ayrıldık -
ları, bir tarafı ba/ıriyelilerle 
harbiye nazırının, d(ğer tarafı 
da baş vekil ile maliye nazı
rının teşkil elliği söylenmek
tadir. 

mı~ııuııtıııuıııııııııınumııııınııııııı acar · .. 

I 

Havlusu, peştemalı, nalınıyla.. beraber, yıdnız 
edenleri ve .soyunuş şeklinde gara.'1,ei ı1ard•· 

:_182-ı.11 uharı·il'i: idris /f[ulıl 
Hu nüzel ve lıcyazlar le st•<lt•f 1 aJ,nrnh, P. 

{Jiynıi~ hatun kiJ heni to1nıklu JH\\ıll oetiı-d1• 
fffü·Jı: ~·~nneti) ismi 'eri- Odamdan t;ıktıuıoı 
len salonun ortasındal\i ıııau onu kapmın ö 
hüyük Jıusuzun elı·a.fııu beJder huldum. 
ırahyan küçük localar- Alı~ıııudıyun vül~-; • 

dan birine uot ürdü. hnlar üzorındc. yii 
_ İşte burada sQyuna- iJüın için bir iki 

caksınız, bir Jhliyacımz alar atmaz lıem~n al 
olur. a şu diiğın~ye hasar- burkuhJu. l\ızc•tıiJtZ • 
smız,hcn gdlrhn. Soyun- liohıma girdi n~ 1 
duijuııuz zaınaııda bana yürünıiye başladık. 
,baborr verirsiniz, dedi. ye gidiyorduk,tabii 1 

Locaya. girdim. Tıpkı muı içine. 
deniz lıamaını locaları gi- Acaba yanımdaki 
bi, hlı· az daha büyükçe mahluk ta benimle 
otuı'flcali: yer yok. Duvar- her içeri olrecek ınt 
da bir kaç elbise asacai'jı, Ne münasebet mi~! 
taYanda yeşil anıpullü bir sunuz'! Öyle ama beP 
elektrik, kaı>ııııu tanı kar- rını değll, bütüm h 
şısnıa lsahot eden cephe- Jleı·ası vermişlinı. 1 
de de bir ayna, büyük, bul hanıamlarında ol 
i'uJela yarını iJir e1~dam gibi elbette bir ı,ese 
aynası, o kada!'. .bun süren bulunactı 
Soyuumıya başladım • Hu hulunacak a 

Ceket, yolo1i:, gömleğimi ".Cinsiyeti ne idi? 
t;ıkurdnn. Tam pantolonu- Müzekker mi, mü 
ıını çıkaraca(Jım sırada ıııi'? 
aklıma geldi. Hani ııcşte- Etrafa bir göz ge 

, diın, erkek nanıına 
ıııal! .. 

Derhal zile bastnıı kız den başkası yoklu. 
·Yanımda, koluma 

koşa koşa ocldi: 
_ JJir emriniz·? mış olandan itibaren 

hangi mevaddin men1-
leketimize fazla ve 
hangi ınevaddın az 
girdiğini tetkik etmek 
istemektedir. Halbuki 
bu istatistikler bugün
kü şekillerile bu hiz
meti görememekte
dirler. 

Nevyork beynelmilel müsa- ;; - ~fatnıazcl... Havlu, 
bakasında büyük mükafat fi ııe~tcnıal netirmeyi unut-
kazanmıştır. lllUŞ~\lllU~. 

ıtııııııııııııııımuıııııınıınnıııııuıııımıuııımıııınuuıqııuııınııııuıııuuuıııuıııil' G Ü l el Ü: 

de havlular devşiren 
do yatakları düzelten' 
rıncayırn kadar hep, 
cinsi hllıf mmısuıllatl 

Gelen mütehassıslar 
Maarif vekaleti tarafından 

celbi takarrür eden meslek 
mektepleri mütehassıslanndan 
bir kaçı daha şehrimize gel
mişlerdir. 

Cemal Hüsnü beyin 
ziyafeti 

Muhtelit mübadele komisyo
nundaki başmurahasımız Ce
mal Hüsnü bey bugün 
komisyondaki bitaraf aza ve 
Yunan hey' eti şerefine Serkil 
Doryanda bir öğle ziyafeti 
vermektedir. 

Cemal Hüsnil beyin cuma 
günü Ankaraya hareketi muh
temeldir. 

ve 

Yann akşam 
o 

MaJJITili 
Sineması 

Ôehakir ve büyük artist 

(JON BARİNOR) 
ile dilber yıldızı ( DOLO
RESt KOSUELLO) nun en 
şayanı hayret ve fevkalade 

eserleri olan 

DENİZLER 
Canavarı 

filiminin bir defada- Fiatlar
da zammiyat y~ktur. 

Rus hayabna ait munzam film • 
fren Riç ve Kon Vaytearl 

Pek yakında Q P E R A D A 
• 

Bu akşam -1 
ALHAMRA SİNEMASINDA 

Şuh ve dilber (POLA NEGRl)nin en son ve en mükemel eseri 

AŞK DiLENCİI-'El~İ 
Gaddar ve acı hayatı hakıkıyeyi musavver G kısımlık 

bir du;:am 
Hamiş : Havanın muhalefeti hasabile VOLGA ! VOLGA ! 
muazzam filimini görmiyenlerin görmelerini teminen pro
grama ilaveten bu hafta dahi iraesine devam olunacaktır. 

Her iki filimin uzunluğu c.\hetle gündüzleri yalnız 
iki matine verilecektir JJ 

:ımun~,l!iiur.ıı:ıı;uuııı:l!ill ıııuııu:nımııııawnu·~ıııııunnıııılll!lıı 11u ııııa:tıııtıııııııtıııınuınıııı:ıı:n1 

Yatın akşamdan itibaren 

ASRI SİNEMADA 
suvarelerde programa ·ıaveten AMPİR DÖ P ARİ 

tiyatrosunun meşh-qr mukallidi 

KLOVN ZBTTi 

1 1 

l 
Bu a 

MELEK SİN ~MASıNDA 
(DORTİ GlŞ) ve (ANTONİO MORENO) nun 

temsili rnuazzamları 

' 1 \ J ) \ ~ 1 ] ) () 1 >() ' 1 J). \ 1 ) l 1 ~ 

O hale.le... Dcıuek J 
- Hayır. Unutmadun. · de, göbek taşmda da 

Hnrada hazır. Siz soyun- manzaraya şahit olıı 
c.luktan sonra çıkm, bav- tını. 

hı ve pe~temalınızı veri- Hani ne yalan sö~·~fı 
rinı. yinı hoşuma gltnıetv 

- Soyunnıasına soyun- değil. 
dum . .Aya!fımda yalnız do- \'an uüzle yaoınıdıt 
ııunı Jrnldı. lralmt örlÜııt'• haklını. "Üstünün, ba~1 

cck -hir şey olmadan na- tuvaleti kar~•smda JJ 
sıl ch~m·t <;ılrnhilirinı. Siz ınüınü verdim: 
havluları vc-rin hana, hen - Her halde beni 
hurada sarmırım. beraher içeri nirecek 

Zar zor tıpkı hiziın ala- bu değil, de(1im. 
turJrn hanıanı terlihi hav- Buzlu camlı bir JatP1 

hı ve pc~tenıalflan ibnr~t. önünde durduk. · 
iiç parça Pşya ile hir <.:ift (ıUabadi ~ 

Afyon 
Bu zehirin tica
retini kimler hi
maye ediyor? 

Cemiyeti akvamın afyon ve 
zehirleyici maddelerin ticare
tini menetmek için teşkil 

ettiği k-0misyonda, geçen gün 
gayet şiddetli bir münakaşa 

olmuş ve Çin hükumetinin 
murahhası İngiliz ve Japon 
murahhaslarına karşı çok ağır 
ittihamlarda bulunmuştur. Ha
rlise şöyle cereyan E:.tıniçtir: 

Murahhaslar bütün dünya 
ile beraber Çin balkının da 
bu beladen kurtarılmaları ça
relerini dü ünürken Çin mu
rahası söz almış ve bu mes
elenin aynı zamanda siyasi 
ve içtimai olduğunu, Çinin 
ecn\:;bi devletlerle olan müna
sebab ha1ledilmeden afyon 
ticaretinin de menolunamıya
cağmı söylemiş, bilhassa İngiliz 
ve Japon tacirlerinin devlet
lerinden gördükleri himaye 
s:rtyesinde ko-;a bir memleketi 
zehirlediklerini kaydetmiştir. 

Bunun üzerine İngiliz ve 
Japon mtl!"dhhruılan bu sözle
rin müzakere zaptınd;ın çılca-
nlmalarını teklif eyleıtıi11er, 
fakat Çin murahahs .1ın rnu
vaf '\kdmı etcie edememir er
dir. Bu.ıun üzerir.t' geceleyin 
a;,0,nm d ha iyı düşüni.ip bir 
su:-eti tes-Wye buh•.aiarı temer.
.- :!si'c celse talik ctl:h1•'t &.ir . 

Bir hadis 
Bir mi/azım } 
rafını nasıl nı~ 
hkum effzrmı 
Şimdiye kadar, Ask 

hayatında bir madunun 
mafevki mahkeme huzu 
mahkfım ettirdi&i ender 
rülmüş vukuattandı:-. f: 
geçen gün F ransada böyle 
dava görülmüş, jeneral 
pertüi isminde bir Fırk• 
mandam bir milazim 
dan (200) frank nakti cet' 
(5000) frank ta zarar <tt 
yan itasına mahkum ettirı 
tir. Milazim, terfi evra 
kumandanını hakikati t 
etmekle ittiham etmij'tir · 

Jeneral Düpeıtüi, mil 
inha varakasını doldufll 
bunu .cahalet, yalancıbl< 
iktidarsızlıkla ittiham e ııJ 
buna muttali olan genç ı 
te jeneralini ispati ınü 
dav\;;t ~tmiş ve hak kaz . 
amirini m;ıhkum et irın~ 

TrüK Ocagında • o~ 
rans ve konser 

Bu perşembe akşa~ı ~ 
(21) de ocakta Mükrinıı0 

lil bey farafınrfan (An~Ao 
Tür!düğün Teessüsü) ıne 
bi:- konferans verilece 
Bilahara (G~lli Gürçi) niı> 
!~ri çalinacaktır. Heı kel 
bi~::· . 
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Sekiz karılı koca 

1 Saat 0;1 üçü hiç çalar mı? 
1 Bu köşkte hayaller vardı 

Evet, hayret etmeyiniz 
böyle insanlar da varl 

Onun içindir ki katip efendi bacaklarında bir keşiklik 
beyninde bir pirelenme hissetmiye başladı. 

-44- Nakili: J. Ceınalellin 
ilaveten bu seyahatinin u -

zunca süreceğini de söyliye
rek bana harçlık olmak üzere 

ı bin franklık bir kaime uzattı. 
- Acaba nereye gidiyor -

muş? 

-Sonra efendim, bu köşkte 
hayaletler de dolaşmıya baş

ladı .... 

Jıttl 
j~t 

olıl' 
ese 
cı.ıJitı 
adıJI 
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İS 
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Ask el' 
b 
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ıu 
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f 
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- Bu hususta bana bir şey 
söylemedi, tabii ben de sor -
madım. 

- Peki bu hususta şahsi 
bir fikir ve kanaatiniz yok mu? 

- Hayır müstantik efendi. 
Artık Mösyö Debur başının 

dönmiye başladığını, zihninin 
pirelendiğini hissediyordu. Bila 
ihtiyar ellerini havaya kaldı -
rarak: 

' - Acaba zihnimi mi oy -
Fransız san'atkann sekiz güzel sevgil"si 

d Ne o? Gözünüz hayret için- ve gerek onu gerekse kızla-
b' açıldı. Biz bir tanesini bile rıru çok sevmesi her sahneye 
~lanıazken bu adam nasıl çıkışta aikışlamasıdır. 
Q~~ ta sekizini birden elde Biri birinden güzel bu sekiz 
'·~ş mi diyorsunuz?. 1 k'.:ıı~ he~ sa~eye çıkı~~arı~~a 
i i-lakkınız var! Mamafi bu , · gıydıklerı elbıse yekd ge:ının 
~a'?lmıyacak şey vakidir. .ıynıdır ve onların yüzlin'len 
'sınılerini gördüğünüz bu bu delika lı pek ÇQk para 

;~iı güzel kız, bu sekiz sah- kazanmaktadır, 
\' artisti her akşam aynı er- Fakat o bu sekiz kızla olan 
d'ğin koynunda yatmakta- hayatını para kazanmak için 
ıtlar. değil.. zevk için inırar etmek-~ 
Bu adam, bu sekiz kızın te.:lir. 

''kiıin Ilı • i de. candan ve aynı - Ne ahlaksız adam! .. 
~llhabbetle sevmekte ve kız- Mı diyorsunuz? Hakkınız' 
Ilı da bu adamdan hiç ayrıl- var. Çünkü size haber ver
l <ıınaktadırlar. Nereye gider- miye unuttum. 
~ beraber, nerede yatar - Bu sekiz kız Paris te çok 

beraber... şöhret kazanmış bir Fransız 
. Aralannda en ufak bir ge- san'atkarının bizzat yaparak 

~1j'izlik bile gürülmüyormuş. oynatt:ğı sekiz taş bebekten 
d şin daha garipi bu sekiz kı7lı kiz kukladan başka b 

' ilUıı bütün Fransanın bilmesi .ğildir. 

Resim için 

Yeni bir 
Usul daha 
huldulaı·. 

• Avrupalı ressamlardan biri ., . 
1q~1~erine daha canlı ve daha 
• ıqki bir ifade vermek için .a . 
1 

llJ> bir usul bulmuştur. Bu 
~sam, kabare, bar, balo gibi 
fıt lıbitıerde geçen hayatı 
b Çı\sına tespit ettirmekle meş
. litdur. Bu gibi yerlerde da

~i bareket içinde olan mo-
'Ucre : 

...._ Durunuz.. Resminizi ya
~a~ağım demek olmaz ya! Bu 
llı~~nsızlık karşısında Ressam 
'v' 
h,,

11le bir Gramofon almış . 
Q~" .. k 

,ıı bir endam aynasının 

;anına resim bezini germiş 
· . İntihap ettiği modeli yan 
alarak ve gramofona bir dans 
plakı koyarak aynanın yanında 
hem kendi dans etmiş hem de 
dan~ ederken olan bütün ha
raketlerin en cazibini fırçası 
ile bezin üzerine tespit etmiş. 

Nasıl.. Güzel uslu değil mi? 

İstanbul vilayeti defterdarlığı ilanları 

v Satılık erazı: Kadi köyünde Tulaci başı mahallesinde Merdi
S~ köyü caddesinde No. 19 592 dönüm 1369 zıra arazinin 
bed d~ 256 hissesi satılıktır; muhammen bedeli 2570 liradır. 
)a clı defaten alınacaktır; muzayede 9 Şubat 929 deftarlıkt.ı 
~aktır. (184) 

Hücevherat 
satışı tehiri 

~.~rnniyet Sandığı müdürlü. 
~nden: 

~~ 0'ı;larını vemıiyen borçlulara ait olup 4 şubat 929 tarihin
bill:t~acağı evelce ilan olunan mücevherat satışı havanın mu
\~i c~ı dolayisile tehir edilerek şehri mezburun 18inci pazar-

&iinü saWmasının takarrür eyledıği ilan olunur. 
----~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

n Doktor Artin Horhoroni 
il• el soğukluğu, idrar darlığı, prostat, hastalıklan, 
lta~~ekliği ile frengiyi en son usul ve ağrısız ~ırıngrlarla 

~ 1 tedavi eder. Beyoğlu Tokatliyan oteli yanında mektep 

sokak No 35. Telefon: Beyoğlu 3152 

natıyorum? Diye mırıldandı ... 
XVII 

(Alonoy) un başına 
gelenler! _ 

Aynı gün zarfında ögleden 
sonra Müstantik mösyö Debur 
en mahir memurlarını mösyö 
Valbinin, öldükten sonra diril
mek garabetini göstermiş olan 
bu canlı cenazenin bir an 
eve! bulunmasına memur et-· 
mişti. Diğer taraftan gazete-
lere de aksetmiş olan bu 
acaip vak'a şehirde pek haklı 
olarak derin bir heyecan uyan
dırmıştı. Meryardekler köşkü 
gün geçtikçe kalınlaşan ve 
kesafet peyda eden bu esrarı 
ve bu esrarın karşısında adliye 
ve zabıtanın göstermekte ol
duğu aciz efkarı umumiyeyi 
sinirlendiriyordu . 

Müstantik efendi işin bilhas
sa gazetelerin burunlarını sok
malarından sonra, büsbütün 
sarpa saracağını anlamıyor 
değildi ama elden ne gelir
di ki? .. Birdenbire Mösyö De
burun aklına bir fikir geldi 
ve zabıt katibi Alanoyu Mer
yadeklerin köşküne kadar 
giderek madam Meryadekten, 
bir sureti münasebe ve mahi
ranede (Marks Landri) den bir 
haber alıp almamış olduğunu 
tahkike memur etti. Amiri tara
fından böyle mühim bir vazife 
ile tavzif edilmiş olmak Ala
noyun koltuklarını kabarttı ve 
o gece akşam yemeğinden 
sonra köşke gitti, kendisine 
kapıyı açmış olan hizmetçi 
Fransuva cinayet sabahı bera
yı tahkikat köşke gelmiş olan 
adliye memurları arasında gör
müş olduğu zabıt katibini der
hal tanıyarak kendisine dedi ki: 

- Aman mösyö iyiki gel
diniz, çünkü bir kaç gündür 
köşkte cidden çok tuhaf şeyler 
oluyor. 

- Neler oluyor oğlum? 
- Madama karşı derin bir 

merbutiyet hissetmemiş olsam 
vallahi çoktan buradan tası, 
tarağı toplardım. 

- Canım neler oluyor onu 
anlatsana!... Belki de o kanlı 
vak'alardan sonra muhayyele
nin tahtı tesirinde kalarak ol
mıyacak şeyler tasavvur edi
yordun. 

- Ne muhayyelesi efendi? 
Bir gece yemek dolabına koca 
bir but kızartması bırakmış
tım. Ertesi günü bu butun 
yansını eksik buldum. Koca 
bir kiloluk kızartmadan ikiyüz 
gı amdan fazla et kalmamıştı; 
eğer muhayyele mahsulü de
diğiniz şey bu ise benden 
paoo ... 

- Oğlum eti belki fareler 
gevelemişlerdir. 

- İyi amma zannedersem 
fareler et kemirirlerken çatal 
pıçak kullanmazlar değil mi? .. 
Sonra kendiliğinden açılan 
pencereler!. Akşamları kapa
dığınız halde sabahları arkala
rına kadar açık bulduğum 
kapılar! Daha neler de neler!. 

Zabıt katibi uşağın bu iza-
hatı karşısında dikkati müces
seme kesilmişti. Sözlerinin 
muhatabı tarafından ne derin 
bir alaka ile takip edilmekte 
olduğunu anlamış olan saf 
uşak mösyö Alanoyun kula~ına 
doğru cğ'ii;l sesini alçaltarak 
ilave etti: 

Zabıt kAtibi bacaklarında 
bir kesildik, beyninde bir pire
lenme hissetti ve sırtında ür
permeler dolaştıgını duyarak 
sordu: 

- Ne hayaletleri oğlum? 
- Anlatayım efendim: bu 

sabah bodruma inmiştinı, tepe 
penceresinin tarafında hafif 
bir pıtırtı işittim, bir de başımı 
çevirince ne görsem beğenir
siniz? 

- Aman ne gördün? 
- Camin arkasından bana 

bakan b ir çehre görmiye -
yimmi? 

- İnsan yüzü mü? 
- Her halde çok korkunç, 

sap san, sanki ağlamaktan 
kan çanağına dönmüş kızıl 
gözlü şeytani sırıtışlı bir cadı 
ve ya hortlak simasi .. 

- Aman yarabbi! 
- Hem de hortlak kime 

benziyordu biliyor musunuz? 
Hani şu bizim köşkün önünde 
vurularak katledilmiş olan 
mösyö Valbiye ... 

- Mösyö Valbiye mi? Aca
ba Madam Meryadeki yarın 
ziyaret etmis olsam daha iyi 
olmaz mı? 

Belki de biçare kadın çok 
yorgundurda beni kabul ede
mez. Alık zabıt katibi bu 
netameli köşkten bir an eve! 
sıvışmak için ayağa kalkmıştı. 
Tamam bu sırada bir kapının 
hızlı hızlı vurduğu işitildi ve 
her iki adam yerlerinden fır
ladılar. 

Mabadi var 

İspirto meselesi 
Eczacılara ucuz 

verilmesi temin 
edilecek mi? 

Ankaradan bildiril
diğine göre, İspirto 
fiyatlarının eskisi gibi 
130 kuru~a satılnıası 
lehinde tcı:;;ebbüsatta 
bulunnıak üzere An
karaya giden eczacılar 
hey'eti Sıhhiye veka
letile tenıas etnıiş ve 
vekil B. den İspirto
nun 130 kuruşa satıl
nıası için vadalnııştır. 
~lüskirat idaresi, bu 

hususta tabiatile ade
mi mallınıat beyan et
nıektetir. İdare, ispir
tonun 300 kuruşa sa
tılnıası hakkında Hey'
eti vekile kararı oldu
ğunu, ona göre hare
ket edildiğini ileri sür
nıektedir. İspirtonun 
eczacılara eskisi gibi 
satılması için Sıhhiye 
vekaletinin teklifiJe 
Hey' eti vekilenin yeni 
ve istisnai bir karar 
verınesine lüzuın gö
rülmektedir. 

Bu takdirde,· ispirto 
üzerinde hile yapan 
eczacılar şiddetle tec
ziye edileceklerdir. 

- Ecza tarif esi... 
J)iğer taraftan bildi

rildiğine göre, yeni 
düsturül'edviye hazi
randan itibaren tatbik 
edilecektir. Vek<llett< 
bir f.:o.nisyon ilaç fiyat 
t<ırifeo.;·n; te,;pit etınck
tedir. 

Sahife f) -

Sinemanın en çirkin. l!ad!n! 

Polli Moran I1PS l 
zengin oldu? 

Polli Moran ... Hollivutta oturan ve filim san'atkirlığı ile 
geçinen bu kadın hiç şüphe yok ki sinemanın en çirkin kadı
nıdır. Fakat kendisine sorarsanız o, bu çehre züğürtlüğünden 
müteessir değH memmındur ve bundan yerden göğe kadar 
haklıdır. 

Polli Moran fevkalade san'at kabiliyeti olan bir kadın değil
dir. Şöhre' i ;i hemen hemen sırf kurbağa gözlerine benziyen 
gözlerine, b:. yarayı andıran ağzına medyundur. 
Kıymet nedretten ileri gelir. Polli Moran Hollivutta bir tane

ciktir. Her hangi b;r filimde çirkin bir kadın rolü oldumu ona 
koşulmakta ve bu rağbet yavaş yavaş, Polli Moranın sayılı 
zenginler ar.tSında yüksetmektedir. Siz böyle çirkinliği güzelliğe • 
tercih etml'Z misiniz? 

Hus '.lSI hayatlarında 

Bebe :g}_;ı yeis ve Lilali 

Bebe Danyels ve Lilali birbirltr · n çok ı:-ven iki arkadaştırlar. 
Resmimiz iki güzel san'atkarı (Li:ali nin ev'nde bir sabah 
k::.hvaltısı esnasında gösteriyor. 

Yeni filimler 

Lora Laplant (Son hal..eı 
isimli yeni bir filim yapın 

tır. 

Büyuk san'atkarı Resrrıimiz 

bir eserde gösteriyor. 

l ı lJoyçc O. tlank 
Tarihi tesisi: 1906 

Müessisleri: Dresdner b:ınk 
A. Şafhavenşer bank Fe
rayn, Nasiyon.tl bank für 
Döyçland. 

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

İzmir. 
Gaalata kısmı telefon: 

Beyoğlu: 
247, 243, 684, 685 

İstanbul kısmı telefon : 
İstanbul 2842, 2843 . 

Deposu : İstanbul Tütün 
gümrüğü . Telefon : 

İstanbul 3227. 
Bilumnm banka mua

melatı icra ve hususi 
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Sp4!cialement a~rıquee pour 
Etalılıssemenf Lampe R_adiıım 

on ilil 
Radiyum Tıraş bıçakları hakkında müşterilerimize mühim bir izah: 

Telefon: 
YAZ! iŞLERİ 

is. 1202 
İDARE İŞLERİ 

is. 3872 

Sp<!cialernent fabrıquee p<>ur 
Etablıssemenl Lampe R_adiıım 

o o o 
\ Slamlıou.l- Gal<lld. j 

1'icarethaneıniz sekiz senedenberi Türk iyede satnıakta olduğu ve ah'ı.n1eti farikası da 
ticarethanen1iz nan1ına nıüseccel bulunan Radiun1 Tıraş bıçaklarının piyasada taklitleri 
ınevcut olduğu bir çok defalar ilan etn1iş ve bıçaklarıınızın üzerine Fransızca ( Radiun1 
ltınıbası ticarethansi için in1al edilmiştir) ibaresini taklitlerinden tefrik için yazn11ştık. Ahiren 
eski bayiin1iz Pi yer Pirirnyan efendi tarafından Radiuın traş bıçakları hakkında gazetelere ilan 

o o o 
Slaml>ou.l- Galald. 

verilmekte olduğunu haber aln1aklığın11z üzerine mun1ailiyhin ilanında zikrettiği ınüterilerinin 
Birinin ınağazasında Birinci ceza nıahkeınesi tarafından müsadere edilen bıçakların bilcüınle alan1eti tan1an1en bizinı bıçaklara ınüşabih 

olduğu ve hatta bıçakların üzerinde dahi Fransızca (Radiun1laınbası ticarethanesi için İn1al edilıniştir.)ibaresi bulunduğu hayretle görülnıüş
tür.Y nlnız bıç?k1arın kutuları üzerindeki beyzi altın renkte ve üzerinde Radiuın isnıi n1uha'trer bulunan bendi yeler bizim bıçakların bendiye
lerine benzem~ nıektec'ir. Bina berin ınuhteren1 nıüşterileriınizin gayetle nıüteyakız bulunmalarını ve yabancı ell~rden biçak alman1alarını ehın
rniyetle tavsiye evleriz. Zira bu taklit bıçakları satanlar hakkında kanunen lazım gelen n1uan1eleyi icra edeceğiz. Bu bapta fazla malunıat 
almak isteyenler doğruca ticarethanemize müracaat edebilirler. Bizinı esas Radiuın ustura bıçakların11za gelince: pek yakın bir zamanda 

fabrikamızda imal edilerek bubabda dahi ayrıca gazetelerle ilan edilecektir. 1 

Radium Lambası ticarethanesi . . ' • 1 

, 

ALTINCI BÜYÜK 
TAYYARE PıYANKOSU 

Yeni tertip Yeni plan 
1. nci keşide (11) Şubattadır. 

·$ 

! 
~ 

·~ 

~ 
~ 

iKn \)Iİ\"ELEH: _ı,~ 
30-000 
1s.ooo 
15-000 
12.000 

l'llÜKAF~\T: 
1.0000 

10.000 
LUTFEN DİKKAT EDİNİZ: 

Bu seneki Tayyare piyankosu şimdiye kadarkilerin en zenginidir: 
1 - ll>,000 lira ve daha yukarı büyük ikramiyeler geçen sene yalnız «3» tane idi. 

Bu sene «5» tir. İsabet ihtimali " 67 artmıştır. 
2 - UMUM İKRAMİYE ADEDİ: Geçen seneki keşidelerde yalnız «2,000» idi. Bu 

sene tam: «3,900» dur. Umum isabat ihtimali de tam:" 95 (yani iki misli)artmıştır. 
3 - PİY ANKO YÜZÜNDEN ZENGİN OLANLARIN ADEDİ BU SENE GEÇEN 

SENENİN TAM İKİ MİSLİNE ÇIKACAKTIR. 

Operatör 
Ahn1et Burhaneddin 

Cerrahpaşa hastanesi 
operatörü 

Muayenhane: Beyoğlu, Rus 
sefarethanesi karşısında 348 
numara! Suriye çarşısı apar
tımanı 8 numarada. Telefon: 
Beyoğlu 1615. 

I• ~ 1 Bahçekapıda Salih Necati eczanesinde · ıaÇ arlnlZI ihzar ettiriniz. Reçeteleriniz taze ede-
viye ile, ciddi bir dikkat ve istikametle yapılır. Dakik idrar 
tahlili 165 kuruştur. 

Halı.$ Balık yag""" I Bahç~kapıda Sa~h. N~cati ~c-
zanesınde taze bırıncı morına 

balık yağının kiloluk şişeleri 90 kuruştur. Mağşuşiyetini ispat 
edene bin lira var. 

Üsküdarhlara müjde ;ik~u~!::!.foa:ı ::~ 
şamba, ğöğüslük, şiringa lastiği, Cam şirinğa, lastik sonda, de
rece gibi bilcümle eşyayı sıhhiye ile krem, diş macunu, podra, 
kolonya, esans gibi tuvalet eşyaları uncular sokağında yeni ıtrı
yat ve levazımı tıbbiye mağazasında ucuzca tedarik edilir. 

~ 

Bel agrısı 

Siyatik ağrıları 

Cilde temamiyle nüfuz ederek ona tatlı 

bir sıcakldl veren 

' ' Spirosal ,, mah1üıü 

bu ağrılan derhal teskin eder .. 

~rurlar 

• • 

İstanbul mahkemei asliye 
birinci ticaret dairesinden : 

Sekban zade Ali mahdum
ları şirketi tarafından Beşik-

• taşta köy içinde has fmnda 
desgahdar Mehmet Şükrü efe
ndi aleyhine ikame olunan 
alacak davasının esnayı tet
kik ve rüeyetinde ikametgahı 
mechul bulunan müddea aleyhi 
mumaileyh hakkında tebliğata 
rağmen yevmi muayyende is-
pati vücut etmediğinden H • 
usulü muhdkemeleri kanunu

1 

, · eyri sef ain 

nun 398 inci maddesi muci
bince hakkında ittihaz kılınan 
gıyap kararının kanun mezkiıruJl 
141inci maddesi mucibince ila
nen tebliğine karar verilmiş ve 
emri muhakemenin 10 mart 
929 tarihine müsadif pazar 
günü saat 13,30 da icra kılı
nacağı kanunu mezkiırun 142-
inci maddesinin birinci fıkra
sına tevfiken mahkeme divan· 
hanesine talik kılınmış oldu· 
ğundan mumaileyhin ilaneıı 
neşri tar;hinjn ferdasınddll 
muteber olmak üzere on güıı 
zarfmda cevap vormediği tak· 

!'A 1 "{ ARZADE MUSTAFA dirde kanunu ınezkiırun 405 
ve 408 inci maddeleri mud-

V0 biraderleri vapuriarı hince vakıaları ikrar ve kabul 
1 Trabzoı iKın~i postası 1 Muntazam Ayvalık r,ıosta31 etmiş addolunacağı gibi bir 

daha mahkemeye kabul edil-

s ELA" MET 
1 

!!llm•i•ye.ce•ğ:mi .~.·az111c.te111e.rle-b•ir_a.,Y müddetle ilan olunur. 
(ANKARA) vapuru 7 Şubat 
Pazartesi 12 de Galata rıh
tımından hareketle ( Zongul
dak , İnebolu , Sinop , Sam-
sun , ünye , Fatsa , Ordu, 
Giresun, Trabzon Rize ve 
Hopaya gidecek ve dönüşte 
pazar iskelesile [ Rize, Of, 
Sürmene, Trabzon, pulatha
ne , Tirebolu, Gireson, Or
du, Fatsa, Samsun, Sinop 
İnebolu] ya uğrayacaktır. 

Hareket günü yiik kabu~ 
olunmaz. 

Yapuru j 
Her Perşembe gunu 
İstanbuldan hareketle 
(Gelibolu , Caııakkale 

ve Körfez l iskelelerine uğ-
rayarak ( Ayvalık) a az; met 
ve aynı tarikle istanbula 

1 
avdet edecektir. 

Mahalli müracaat: Yemiş 
Tavil zade biraderlerine 

1 müracaat. Telefon 2210 

DIH\T~Ht 

-ion S((rtfİ11 ilrin trır~ffsı 

6ıncı sahifede santimi 
Sinci « « 
4üncü <i « 
3üncü « « 
2nci « « 
linci « « 

Kuruş 

25 
50 
80 

120 
200 
400 

Telgraf: İstanbul Saal 
İlan muhteviyatına dikkat 

)lunmakla beraber bu husuatt 
mes'uliyet kabul edilmez. 

Doktor A. Kutiel 1 
İzıııir sürat po-;tası 

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

ı İZZET KAMİL 
1 Emrazı cildiye, Frengi, yeni 
I ve eski belsoğukluğunu esaslı 

Gazetemizde intişar edeıı 
bütün yazıların hakkı 

mahfuzdur. -
... - Çok zaif, kansız ve iştihasızdırlar. 

Elektrik ma'kinelerile belso
ğukluğu, idrar darlığı, pros
tat, ademi iktidar, ve belgev
şekliği serian ve cilt ile firen· 
ğiyi ağrısız tedavi edeı:. 

Doktor - Ne için bir şişe olsun PERTEV ŞURUBU 
içirmediniz. 

Doktor Fevzi 1\hnıet 
Firengi, bels~ğukluğu, cilt 

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

Adres: Babıalı, cagaloğlu 

yokuşu köşe başı numara 43 
Telefon: İstanbul 3899 

• Karaköyde Börekçi 
fırını sırasında N. 34 . 1 J' Mu~İti:ı al~an~~ -

; Türk maarif cemiyeti ta- (ı: •----------• 
rafından 192s-1929 senesi I İngilizce ve.Fransızço 
bir cep takvimini ve faide- ı J)ershancsi 1 
için neşrolunmuş kıymetli i 

Hususi dersler 
li malumatı havi bir muhta-

Tepepaşı. Numara 51 Ha-

' 

radır. Herkesin işine yarar · 
T d Çopolu aparlımanı. lngilizce avsiye c eriz. 

ı.ıııı.~ı•ı-. , , w """"'"* ~""'""'-·-111• ve Fran3·zca muallimi. ;._ _____ mm!!:l'.i 

Galata köprü başında 
merkez acentesi. Beyoğlu 

')''''2 - ,)~) 

Mes'adet hanı altında da
irı~i mahsusada şube acentesi 
t;;tan bul ! 7 it) 

tedavi eder. Bahekapı, Şe
kercı Hacı Bkir karşısındaki 
aprtımanda 2 den 9,Sğa kadar. 

Kadın hastalıkln 

hekimi: Doktor 

CEMAL ZEKİ 
Her türlü kadın rahatsız-

1\bonc sartları 
Vilayetler için; Senelik 17

00
00 

altı aylık 900, üç aylık 5 
kuruştur. Ecnebi memleket· 
ler için: Senelik 3000, altı 

aylık 1600, üç aylık 
900 kuruştur 

Şaban 26 1347 

lıklarını ciddi surette teda- '/'a kl'İ 111 
9 vi eder. Şehzadebişında Fev- Çüneş 7.08 Akşam 17,g1 ziye caddesi 17numara. Çar- Öğle 12,28 Yatsı 19'z6 

şamba günleri fukaraya pa- ikindi 15,11 imsak 5, 
rasız bakılır. •ıtJ __________ .. Mes'ul müdür: SelimRa<J, 

1 

h 

l 


