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ama, onun gülüşü nerde, kızlann ki nerde?
Aval, aradaki farkı hissedecek kabili·
yette olsa idi,
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böyle
acemi karnaval maskarası
gibi giyinmez.
di ?
Ya buna ne
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annesi ve madam Fofonun
vaziyetleri yeni bir safhaya
girmiştir. Bu yeni safha şudur:
Geçenlerde iki şahsın sahte
pasaportla Rumanyaya kaçırıldrğı haber alınmış, ve bun!arın
Selanikli Osman ve
Ahmet
Ferdi
namındaki
kimseler olduğu haber alınmış ve bunları Dişçi Kalfayan
isminde bir ermeninin kaçırtığı bildirilmiştir.
Kalfayan
tevkif edilmiş ve işin tam~i
neticesinde Murat namındaki
Ermeni ile Osman, Ferdi ve
Kadriye hanımın bu muayenehaneye geldikleri anlaşılmış
ve hükümetin müracaatı üzerine Osman Romanyadan ge·
tirilmiş ise de Viyanada bGlunan Ferdiyi Avusturya hilkümeti iade etmemiştir.
Bu eşhas isticvap edildik·
ten sonra adliyeye verilmiş
lerdi.
Fakat mustantikliğin istic[Mabadi 2 inci sahifede J
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Memleketimizin bir ziraat
memleketi olduğu ve hususile
ziratsiz sanayi olamıyacağı
söylenmektedir.
Bu mes'ele hakkında kıy
metli ziraatçilerimizden tütün
inhisar idaresi ziraat şubesi
müdürü Nesip beyin fikrini
[Mabadi 2 inci sahifede]
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cihan müvacehesinde verilen
o zamanki galipleri zannediyorlardı ki, İstanbulu ~gal etsöz ay·ıklar altına alınarak!..
Onlar, yani umumi harbin
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cçrı~1t n~nili\ctll~
Geçenlerde
ticaret
odası kongresinde bir rapor,
ortaya yeni bir mes'ele atti.
Bu raporda bundan sonra
memleketimizin bir sanayi memleketi olması için ziraatin
tahdit edilmesi lazımgeldiği
kaydediliyordu. l3u rapor bazıC
alakadarların itirazını celbet -
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Kanuna muhalif hareketled "k' .
rinden dolayı hakların a ı ıncı
defa tahkikat yapılan Kadriye
hanımla kocası Faik, kardeşi
~asır, doktor Arapy~n, K_ad-

Vakıa kızlar

da rugan iskarpin ve bu ruiaıdarın üstünde evden örme
beyaz yün çorap ... Ya haşında ki şapkaya ne dersiniz, ben şarabi
derim,
siz isterseniz
pancari diyin!
Hasbanın boynunda bir de
ye~il ipekli bo·
yun at k ısı var.
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kocaya, beslesin o,

canım!

ı IHI~mm. IT~Ji?h~fi 9
!Bir Musevi, kızına nafaka
•
yerıne
toprak verebildi!
1

1

Hukuk mah· ' sin paranı. Elkemesi huzu bet işler kesat
runa
çıkan
1
olur!» diyor.
~ ür!<lii, ak saNasıl eınn:
kallı bir Ya yet ederim ki
i udi
kızının
p:ırayı alan fa.
nafaka taleb;.
izi eksik ver ne karşı şu cc·
m. k ister. Üsvahı veriyordu:
telik elimi ya- Bende para yok, olsa kalar, onu da
sade kızıma değil, bütün fakir
bırakmaz. Ben onun elini ya - ,
fukaraya bakmak, naçiz boy ·
kalıyacak yerde o beı im elimi
numa borç olurdu. Ama işler
İnsan
tutar.
kesat. Faizle ödünç para ver·
oğlu parasını
~
mek eskiden
koynunda sakkarlı bir işti.
lamalı. Sıcak
1.
sıcak oracıkta
Şimdi öyle de1
durmalı!
ğil. Faizi, her
Bu sırada reşey pahalıla ıs,
kendisine
şınca attırdım.
sordu:
E, haklı değil
miyim? Yelye- Hani delelim ki, beni
min « Hiç pahaklı çıkaran
ram yok» dibile yok. Hatta, özbeöz kızım
yordun. Neyi koynunda ~aklıya
ı bile « Kimsiye emniyet etmez· cak, neyi faize verebilecek-

•

Istanbulda üç gün bayram nasıl geçti ? Çocuklar nasıl eQlendiler?
Hususi

fotoğrafçımız

tarafından
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edilen

muhtelif

intibalar
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M. Kul-iç

'Oç güniük bayram
intibaları

Elim bir ctünün
Yıl dönümü

Cumhur reisli -

(Jlirtnet sabil'eden mabat)

(Hll'lnci sahifeden mabat)
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Bostanda

ğinden m~har
rirliğe intisap etti
Anıerika

Cesedi bulunan
bicare acaba
'
neden
öldü?

reısı cunı

hurluQ-undan çekilen
A-tister Kuliç bundan
•1
fionra ne HC
n1eşgu
ı

Dün Karağümrükte çukur
bostana girenler, orada her
vakit görülmiyen bir manzara ile karşılaştılar: Bu manzarayı yüz üstü yatan bir ceset teşkil etmektedir.
Tabii iş hemen zabıtaya aksetti. Müdde:umumi muavını
İsmet bey geldi cesedin hüviyeti tetkik edildi 49 yaşla
rında Cemal Şefik efendi olC:ıığu anla~ıWı. Üzerinde yara
bere görülmedi, · yalınız burnundan kan geldiği anlaşıldı.
Netice malumdur. Ölümün
sebebi anlaşılmak için ceset
morga gönderildi.

.

ol~ccı<l·ını
karadastır,..,
L) ~.: T. 1'1istcr Kuliçin
~.1tihap ettiği nıeslek,

muharrirliktir. Mister
l{uliç şinıdiden bir k2ç
n1~cn1uaya

nıakale

yaznıak

için nıukavelc
aktetmiş
bulunuyor.
Bu nıakaleleriıı

rnu-

vaffakiyet ibraz etnıesi neticesinde l{u]iç
muharrirlikte devanı
edecektir.
l{uliçin tahrir alen1inde yapacağı ilk neş
riyat Cumhur reisliği
ettiği devre ait hatı
raları
ve intibaları

24 saatin
kazaları
Galatada Çiki birahanesin de müşterilerden Agostino
tabancasını karıştırırken gar son Şipamotoyu göbeğinden
yaralamış, ve kazadan sonra

nakletnıek olacaktır.

Taksim abidesi
mes'elesi

kaçmıştır.
§ Kasımpaşada oturan amele Saliihattinin karısı iki aylık
kızının üzerine kaza ile man galı devirmiş, çocuk yanarak

Eteğia
hısalığı lıiç

haddinden faıJa
te göu batmıyor,

nazarları tum;ı)amıyor, çı;rap

ların

rengi de fena değil,
ekseriyetin giydiği açık nohudi, Ukin iskarpinler pek aynasız. Yüzleri al zemin üzerine mor garnitürlü kocaman
birer lenduha! Sonra kendisi
henüz on beş, on altısında
olduğu halde başını tıpkı valdesi hanım gibi pembe bir
bezle sıkmış, üzerine de iri
ve mavi başlı bi.r toplu iğne
yerleştirmiş .
Bizim Vakitteki Toplu İğne
iftitihar etsin! Bakın emsali
akranı nerelerde geziyor? Bu
küçük hanım, yanındaki iki
arkadaşı ile muhakkak Karagümrük bayram yerindeki çadıra,
hokkabaz seyretmiye
gidiyor.
O! Bu da nesi demeyin!

" Zurnalı
fıstıkçısı,, derler. O da para
kazanmak için o yolu tutturmuş ve çok iyi etmiş. İşte
asıl eğlencelik fıstık diye buna
derler. Yüz paraya hem ağzınız,
hem kulağınız eğleniyor. Fıs
tıkçının yanından geçen toy
delikanlı hala kendisini GalaOna

Beşiktaşın

talı Hurşit

reisiıı zamanında

meld.e TQrkü

ezmiş,

Poliste

memleket:i-

miz.i istedikleri gibt parçalamıı

ve bizi esir etm.if olacaklar.
Sonra da bu marifetlerile
yirminci asır medeniyetinde
iftihar edecekler!.. Fakat evdeki pazar çarşıya uymadı.
Bu asırda idamdan farksız
olmıyan esir edilmek teşebbü~ü karşısında Tür~ milleti
ısyan ve feveran etti.
Uzun ve ızdıraplı senelerden
sonra Türk milleti yüz binlerce
şehidinin kan1 mükabilinde
topraklarından
müstevlileri
cebren ve .kahren attı..
Onlar, Istanbula ve mübarek toprakl.arı1?ıza bir ~aha
çı.kmaınak !1ıye~ıle g:elmışlerdı, halbukı bır daha gelmemek üzere gittiler!
Evet, Türk milleti bu günkü gibi mütteh.it, azımkar ve
bilhasa kuvvetli oldu~ça, bir
daha topraklarımıza yaban ayağı basamaz, ·'basan ayaklar
da kınlmağa mahkümdur.
. Gerçi bu gün dünya üzerinde Türk milletinden sulhperver bir millet daha yoktur ,fakat unutmamak lazımdır
ki sulhu muhafaza etmek için
kuvvetli olmak icap eder.
Şairin şu sözü unutulmamalı:
Hazır

ol harbe eğer isterisen sulbü selah

16 mart münasebetile. kanAman yavrum,
larını dökerek tarihimize bu
imanım kardeşim! O ne kıya
elim günü takip eden pürTaksim abidesinin etrafına
şeref sahifeler ve dünya tafet öyle, o ne çalım? Vazgeç
havuz
yapılıp
yapılmaması
rihinin bir mislini kaydetmeanam, omuzunu düz tut, o simes' elesi bir ihtilali mucip
diği kahramanlıklar ilave eden
yahlı, sarılı fotinlerini bir es·
ölmüştür.
olmuştur. Hekeltraş M. Kanomuhterem şehitl,erimizin ruhu§Beşiktaşta Yako bey a- , kiciye götür de ökçelerini iki
rnka ile emanet heyeti fennina fatihalar ithaf ederiz.
parmak kısaltsın. Kadınlar
partımanında oturan tornacı
ye3İ havuzun yapılması müzebile artık yüksek ökçeyi pek
Tahkikat
Ali Ulvi efcncl i tramvay cadler müdürü Halil, Sanayii
sevmiyorlar.
[ 1 inci sahifeden mabat)
desinde kalp sektesinden ölNefise akademisi müdürü NaHem
kızlara
öyle
laf
atıl
mık İsmail beyler _yapılmama
müştür.
vab'r neticesınde bunların kesı taraftarıdırlar, Emanet ha§ «1787» numaralı otomo- maz, karışmam ha, bir aksisi- falete rapten tahliye edildikne rast gelirsen marizine kavuzu yaptırmıya karar vermiştir. bil Beşiktaş eaddesincle Vehip
leri anlaşılmaktadır. Şu vaziyıldığının resmidir!
çocuğa çarpmış,
isminde
bir
yete
nazaran polisin tahkikaKel başa şemşir tarak
s·n? Yahudi, bu sual üzerine
diye
buna
derler
işte:
tının kafi görülmediğini kabul
ağır surette yaralamıştır. Şaşaşaladı. Elini göğsü üzerine
Bira
sizin
neyinize
yahu?
etmek lazım geliyor.
för kaçmıştır.
bastırarak, sesi titriye titriye
Mamafi Kadriye f:l, şui kast
Rfr:a
ederim,
şunlara bakınız,
§ Mahmut paşada şeker'):
kekeledi:
mes'elesin.i
itiraf etmiştir. Mes'şu ham hovardalara! Sırtların·
- Yüz değil, doksan dohanmda yangın çıkmış, han
elede evelce Türklere fenalık
da palto yok, dişarda soğuk
kuz değil, yüzün yüzde biri
kısmen yandıktan sonra sönetmiş olan bir ecnebi yüzlıa tan donmuşla:.-, titriye titriye
bi'e yok! Hani paradan bahsşısının da_ alakadar olduğu
dürülmüştür .
girdikleri
lokantada
bira
iç
şayı;ı. kabilinden kaydedilmekediş:m, hayal üstündedi r, ha§ Fatihte Hakkı paşa cadmiye
başladılar
ve
buz
gibi
tedir.
Her halde tahkikat şa
kim hazretleri!
desin 1 en geçmekte olan « 6 »
yanı ehemmiyet b;ı· safhaya
bira içlerini büsbütün üşüttüğii
- ~ası? raya! üstüne?
yaşında Recep « 2386» numadahii olmuştur.
iç:n garsondan boyuna sıcak
- Oyle ya. Benim bir
ralı otomobilin altında kalmış
. ı ar. B"ır ara
{lL 1k
bu
meze .ıstiyor
ı
bostamın var, onu rı:}ıine koyaralan:n~tır.
sıcak meze mes' efesi o hale
yup para alacağım. O parayı
geldi ki garson dayanamayıp
ödünç verip beş, on para faiz
babası
Tcpanede Kerim efendi
bağırdı:
·
alacağım. Hani o da alabilirHırkaişerifte oturan Safiye
garajında çal:,;an mustafa ga- Sıcak meze bitti artık.
sem eğer!
isminde bir genç kadın dün
rajda ölmü~. garaj sahibi de
İsterseniz bir tabak turşu ısı·
- Kızına nafaka vermek
gece Karagümrükten gelirken
hususunda ne diyeceksin?
cesedi Dolmabahçede üç yol
tıp ta verelim! ..
üvey pederi Macit onune
Bu babis, pek nazikti. Yaağzına getirerek bırakmıştır. 1
Enayileı·, bayramlık birer
çıkmış, tasallutta bulunmuş ,
hudi, bir türlü kızına bakmı
Mustafanın ne suretle öldügenç kadın feryat edince
kat hazır elbise almışlar, fakat
ya yanaşmıyor.
ğü tahkik edHmektedir.
galiba paltoları eski olduğu için biçağını çekerek Safiye hanı
- Varsın kocaya, beslesin
mı boynundan tehlikeli suretgiymiye utanmışlar, bayramın
Bir cerh
o, canım! Diyordu, onu dünyaya
te yaralamıştır.
ilk günündı:ki o kuru ve dehAyasofyada sakin arabacı
yetiştirdiğim ne büyük nimeti
şetli ayazda Beyoğlu kaldırım
Mehmet bayram yerinde MehBir o masrafı hesap etselarında çivi kesip duruyorlar.
met Ali isminde birisini yaraniz, bostanın bedelini bolbol
Bari bira içmesinler! Diyecekgeçer. Bende hesabı vardır, •lamıştır.
macı
siniz
değil mi?
•
size göstereyim!
Bugün ögleden sonra Galateşebbüsü
Olmaz, çünkü bayramın ilk
Buna lüzum görülmedi, batasaray - Beşiktaş m uhtellti
Kasunpaşada zindan arkaba kız arasında uzun pazargünü Beyoğlunda bira içmek,
Fenerbagçe ile bir maç yapasında sakin İbrahim biçakla
lıklar oldu.
Neticede baba
onlarca bir nevi aristokratlık
caklardır.
Çarşamba
gunu
intihara teşebbüs etmiş, yetititriyerek, şu şekle yanaştı:
alametidir.
yapılan maçta Fener - Beşiktaş
şilerek kurtarılmıştır.
Bosntandaki hissenin
İşte bunlar hoş doğ.
muhteliti Galatasaraya (2-4)
rusu:
üçte birini nafakaya bedel
Bir kadın
galip
gelmişti. Bakalım bu- Kimler?
ona cömertliğim yüzünden
(nirinci s:ı hif<'den mabat)
günkü müsabaka nasıl bir
- Kimler olacak? Kasım terkederim. Onu işletsin , ne
netice verecektir.
yaparsa yapsın. Bostanda su
tiyorclu. Biı• lıorı.~ yitzün- paşadaki bahçıvan ve ciğer var, kuyu var, meyvalan dal
den nıahkcıııı>wı ,·cı·ilınis- cıler!
şehir
çökerten binbir çeşit ağaç
li.
'
•
Manastırlı, Elbesanlı, Yan kongrası
var. Adeta cennetin bahçeleri
yalı, Kolonyalı, Premidili «KeYüzha~t (t Ua l'la·r ıı bu
gibi bir bostan 1 Ama mevŞehremaneti
mektupçusu
da,·<'th•rln hiı) hirinc ica- ga», o civarda ne kadar Arnasiminde o meyvalardan payımı
Osman
beyle
fen
işleri mübet etmeyiııeo zabilP ma- vut varsa doğru yoldaki- esnaf
dürü
Ziya
bey
dün
ekspresle
da kızımdan isterim, ha !
~·il'elile
et'I hol un nı uştur. kahvesine dolmuş ve ortaya
gitmişlerdir.
Osman
Avrupaya
Kızı, dedi ki:
ln!Jilizlerdt' hir usul var- bir klarnet, bir ut, iki lavu- Parası koynunda çıkııı
du·. lleı· maznun, ooh(,._ tadan mürekkep «alaişpiktar» ve Ziya beyieı" İspanyanın
çı!bn vardır. Faize yatırılra~ı
Sevil şehirinde
toplanacak
nwlıal anadan do(Jma sobir saz
takımı oturtınıışlar
olan şehircilik koagrasmda
da çoktur ama... O paralar yunmak ınecburiyetindedir; boyuna çalıp oynuyorlar. «Şef
emanetimizi temsil edecekkrdir.
günün birinde benim olacak.
hüvi)"Cti böyle tespit oludorkestru» makamında buluBen beklerim, zararı yok. İl
nur. Yüzba\:'ı f<Uaı•l..('t•ııc
nan klarnetçi pala bıyıklı, salaki ben buyun geçinmiye
işte o zaman bütün o Manasde soyunması süylı'rnlij)i
rı Kiryakonun
grurunu bir
mühtacım. Üçte bir hisseyi
tırlı, Elbesanlı, Kolonyalı, Prezaman itiraz etmiş. Fakat görseniz bayılırsınız.
midili
çalışkan Arnavutlar cokabul ediyorum! ..
lmt'i mecburiyet lrnrşısın
Adamcağiz
avurdunu şişi
şarak:
Böyle kararlaştırıldı. Babası
da kadınlı{jını iliraf etmi~ rerek çalgısını
üflerken ,
- Hayda tidobaşka mori,
çikarken kapının önünde saka- lir.
sanki: «Küçük dağları ben
Tidobaşka, aşmdoş !..
Gayet güzel boks yııılan, yarattım mori!» Der gibi bir
tını
paroııaklarile
okşayarak
Diye
bağınyor, yeniden gayiyi kılıç kullanan bu ka- . hal alıyor ve pırasayı andıran
luzına döndü:
rete geliyorlar. İşte bayram
chnın niçin böyle hiiviyet
- Ama, sana vereceyim
san, pala bıyıklan uçurtma
eğlentisi diye buna derler.
hisseden bana mevsiminde
de(jişlirdiğl aula~ılmamış
Bu bayram bunları göriip
sepet sepet meyva yönderetw. İşin garibi bu kadının kuyruğu gibi iki tarafa sallan- eğlendi.1<. Bakal.un, kurban
ceksin, değil mi?
iki çocu(}ıınıın da kendisi- dıkça şevkinden çalgının ağ baranııııa neler göreceğiz.
- Elbet, baba, mevsimi
ne haha fliyc hitap elme~ zını tavana dikerek en tiz perSabtk Ortaovuııru
yeisin, kolay!
delerle ortalığı çııılatıyor ve
terktir.
zannediyor.

İki tebeddül

•

inhisarlar
l
l
aş an

M'.
1 ·ıemur, arın
,

Bah a S a k l• t ara f.tarlari bezgin
Peşavir

14 (Hususi) - Huduttan gelen haberler, Kabile
karşı Amanullah hazretlerinin
hazırladığı ileri hareketin filen
başladığını bildirmektedir. Ordu 5 Martta Kandihan terketmiştir.

Sular
[ 1 inci sahifeden mabat J
para da sarfeliilmiş ll.
uuuün bu ameliyat durmuştur. Tam bir seneden
beri tek bir kazma vurulmamış, tek bir amele işlememiştir.
·
Bunun sebebi nedir?
Aldığıınız mevsuk malumata göre mülealıbitle
Emanet arasında çıkan ve
bir türlü balledilnıek bit·
miyen ilıtiliıf hu tevcldnı
fıııı helli başlı anıilleri
arasındadır.
Hu vaziyet
lmrşısmda yeni Sf'ne hfıtçcsine talısi~uı la konıılına

intihar

Emanet ve
ler

-·--·--

-

\"

§!

=

l

l>lK
_ .

mışlır.

Yani hu senede çahşıl
mıyacak demcklir"?
Camlıca sularının lev-

hi{İi 1üzum lu bir iş ııı idir'!
Değilse

neıleıı

b:.ışland1.'!

Lüzumlu ise niçin devam
<'di!miyor'! Yııl<i ihlilaf
hakiki biı· scbetı olabilir
mi"!

Muhittin bey
· şehrimizde
Geçenlerde Ankaraya gitmiş olan f.stanbul vali vekili
Muhittin bey şehrimize avdet
etmiştir. Muhittin bey Hakimiyeti Mı1liye refikimtt.in bir
muharririne beyanatında, Vakti miisait olmadığı cihetle iı:
mire kide.mediğini bilahare
miisait zamanda gideceğin:
söylemiştir.

ıuuııı: u•.ıu.-

•

Buradan tereşşüh eden bir
habere göre Sadettin bey
dördüncü şubeye nakledilerek
ikinci şube müdüriyetine dör·
düucü şube müdürü Şükrü bey
tayin edilecektir ve şimdiye
kadar dördüncü şubede bulu·
nan parmak izi teşkil~tı da
ikinci şubeye verilecektir.

,

---~- l<'al<,~mln buk·
-.1

•

•

••
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Defterdarlıklarda
Edirne defterdarı Baha Bey
Aydın defterdarlığına ve Ba·
lıkesir defterdarı Rüştü Bey
de Edirne defterdarlığına ta·
yin edilmiştir.

•h_E_d___ k
- , trne a"'
yolu

bitirecektir.

etmiştir.

Bugünkü futbol

mıştır.

F

Atina, 14 - Papalık maka·
mının Rodosa bir katolik peskopos tayin eylediğinden hah seden gazeteler, İtalyanın iş gali altındaki on iki adada
bulunan ortodoks hiristifanların dini istiklallel'ini kaybet melerinden endişe etmekte dirler.
Havanada yanQın
Havana, 14 ( A. A, ) - Bir
yangın pazartesi günü iki bin
şeker kamışı tarlasını tahrip

lam l'rabzan

Polis birinci şube müdür
·muavini Feyzi beyin Edirne
polis müdüriyetine tayini tasdiki aliye iktiran etmiştir.
Polis İkinci şube müdüriyetine Edirne polis müdürü Sadettin beyin tayini tasdiki ali·
ye iktiran etmiştir. Ancak heı
nüz buraya tebliğat yapılma

Sabık Celalabat valisi Mehmet Sel:'dar han, Kabilden .
atı
firar ederek buraya gelmiştir.
pı
Niyeti Amanullah kıtaatına iltihak etmektir. Bu zatın beHavalar eğer yeniyanına güre bütün kabileler,
den fazla yağış· yapdahili cidalden usanmışlardır.
mazsa Tramvay şir
Fakat Amanullah hazretleketi, yarından itibaren
rinin ·idare başına tamamen
geçm~den eve! umumi bir af
Fatih
Edirnekapısı
ilan etmesini beklemektedirler.
hattına . iki yüz anıele
Diğer taraftan
Kabilden
birden sevkedecek ve
gelen bazı yolcular Baha Sazaten bitmesi yaldakinin emri ile Nadır hanın
Kabildeki ikametgahının yağ
şan hattı bir ay içinde
ma edildiğini sölyemişlerdir.

katoliklik

0

.171'.IJ
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Ankara 15 (H M ) _ H _
· ·
a
~er. aldığıma nazaran;bilumu~
ınhısarlar memurlarının yent
maaş kanununda ve me.murin
maaşatı hakkındaki kanuna
idhalinden sarfınazar olunmuştur. Bunun manası , inhisar
idareleri memurlarının maaşları tenzil edilmemesinden ve
b ·· ı ··
kt
h f
~gun_'.!:udmı "barını . mu a aza
e ecegın en ı arettir.

l

c

•

edılmıyecek

Oı·todoksluk

l

Bir cinayet

ma ..
.ı
'l
ıenzı

ve yeni bir
tesekkül
,

Bir kap kaç oyunu!
[ 1 inci sahifeden mabat ]
almak istedik. Nesip hey bize
diyorki:
- Ziraatin tahdidi hakkın·
da ortaya atılan sözlere bir
cevap verebilmek için, kısa
bir tarihçeye lüzum vardır.
Malum olduğu üzere, insanlar üç dt;:vre atlamak suretile
sanayii tesis etmişlerdir.
Bu devreler, avcılık, çobanlık, ziraat ve nihayet sana·
yidir.
Nufus ziyadeleştikçe, av·
cılıktan çobanlığa ve sonra
ziraate, daba sonra da sanayie
geçilmiştir. Biz henüz ziraat
devresinde bulunuyoruz.
Ziraatte inkişaf etmeden
sanayie atlamak husranı mu·
cip olur. Riyaziye kanunları
gibi metin olan bu içtimai
devreleri hiçe saymak ve bir
devrede in~af etmeden di·
ğerine atlamak hiç te doğru
bir şey değildir.
Dört devre ait mesailin
hepsini yarım yamalak bıra·
karak diğer devreye , yani
zıraatten sanayie atlamak bir
hayal olsa gerektir.
İçtimai kanunlar farazi hii·
kümlerle hozulanıaıı: , zeıının•
dayım.
Filhakika ziraatten
fazla bir kar elde edemediğimiz aşikardır. Fakat sana·
yii ihya etmekten eve! ziraati
l!dalı etmek. lb:ımdır ve bıı
kabildir.
İska ile ziraat dururken neı
için yağmur duasına çıkmalı?
T ul:toğumuz ziraat yolu sa•
kimdir. Buna kap kaç ziraatİ
derler. Zaten işlene işlene
kuvveti kalmamış olan bir top•
raktan, ne alırsak kıir diye
yapılan ziraatten netice belı:•

ej,
içi
illi

lrıı

fu

tal
leı

~.

h

lennıez.

Henüz daha devresi gelnıe"
ıniş s.'Ul.ayİe girmektense, bu•

na sarfedilecek para ile zira"
ati ıslah etmek ve güzel nt"
ti<:ekr almıya çalışmak elbet""
te ki daha muvafık olur.. »

1 beYin •••••••
aanyo - ır,
L-'--~ ~ı.nrnıŞt
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Son Saat

Sahife

K~tf:alr çılaı.
~
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P, .raları asu.ran
,
biı· memıır

dür
ime
tasiyeSaali·
h~
nıa·

bir
bey
rek
ör·
bey
iliye
ulu·
da

yakalandı.
azı

adi
luplarn

ta~hh-tlü
Eı,:'erindeki

mekpafa-

ların ziyaınc:l;ın sık sık şika
~b·ct

edildiğinden

tahkikata
Fakat bımiar
f;ııl:ı. el 'en geçtiği iç n müfettişler bir netice alamıyor
lardı.
ajlanmıştır.

Nihayet bir zarfa nu.J:taraları alınarak para kon ilŞ,
lııektup ellerinden geçen bülün memurların üzcrleri aranın ş ve Ankara post . ın
eıııektar memurlan::ıdan Hak!ü
efendinin üzerinde bnlunmui-

tıı~.

Bey
Ba·
Bey
ta·

a·
.

nı-

pır

·en
ısı

Bu adam o derece emin
lddolunuyordu ki, ilk teftiş
lerde üzeri aranmamıştı.
Hakkı efendi ad.ıyeye vcrillı:ıiştir.

lisan tahsili için
Londraya
giden Semiha Cevdet

hanımı İngilterede fena ha.de sıkılmış, gc-ri gelmek için

•ilesine müracad etmiş, mu"ilfakat cevaüı verilmiş: telg?af Pazar günü Londraya
'l>armı~sa da
müdüri:n ma&.:ısı üzerinde ka!mış, Semiha hamın da ai:esi cevap
~ermiyor zannile öblir tarafta

ele

llılihar etmiştir.

ve

:r elemcnk

iade
ı!

1
ize
ın-

bir
kısa

an·
tile

çona·
av·
onra
yie
aat
den
nıu·

an
mai
bir
di·

tnırupu

taraÇenberlit aş
tivarında asarı atika aramak
için istenen müsaade vcrilfından

lll iştir.

Ç

arşa;nba günü
sarayla Beşiktaş

lııııhte!itkri

Galata- Fener

arasında yapılan

futbol m;;.çı (2-4) muhtelit
takımın galebesi ile net:celenm.ştir.
Galatasaray Rasim, Burhan,
lııehmet, Mitat, Ni~at, Suphi,
l<enıal, Latif, Mehme', Muslihten teşekkül etnıişti.
Muhtelit takım da: Halis,
l<adri, Zeki, Reşat, Hüsnü,
Cevat, Alaettin, Zeki, Fikret,
~Şreften mürekkepti. Fakat
1kinci devrec!e muhtelit takım
lııerkez muavinliğine Sadiyi
ittirmek sureti ile vaziyeti
kurtarmış ve galebeyi kazanllııştır .
adrirtte iki bin darülfünunlu maarif nezarelinin önünde nümayiş yaparak

M

tanılan kırmışlardır.

vapur
S eyrisefainalmakidaresi,
için
satın

bazı

~tnebi gruplarlle müzakerede
Qıılunmaktadır . Bu müzaketenin yakında bir netice verllıesi beklemektedir .
Dün şehrimize « 600 »

• seyyah gelmiştir. Bugün
~ 1deeeklerdir.
eksikada isyan eden
I
jeneralleı-den «Agnirre»
.:,e geçmiş ve c!" -nı harp

M

hü-

4

g

Şi:W

w

mıştır.

Bu salondaki mangal, oraya
yeni konulmuş değildi. Kantol:ır, ~ö k atmı::.!::ır, bu kaç
İspanyol dansı yapılmasınc!.:.n
ga! tti•. ince saı; doğnıdu ·.
Seyyclıl:ıwı. şn

: rllıı
lemek ;ç°;.l gösterdik!~ri arzu
ilzttine Pariziyanaclaıı ince saz
heyeti celbedilıı.ı.1.~tir.
Bunun haricindeki neşriyat
doğru değildir. bu ncşriy;ıtı
yapanlardan ispatı miiddea etmelcıi için teşebbüs sırası ~im
di bize geldi.»
Ac~n.ec
verilen mütemmim izahata göre, o g_ece
Türkuvaz . bir temsil vermesi çin Darülbedayie müracaat cdilınış, fakat cevabi ret
alınmıştır. Acente polis M.
B. in ve 15 kadar polis memurunun o gece Türkuvazda
bulunduf:unu da iddia etmektedir.
Ayni iddiaya göre, zabıta
tahk.katı bitmiş ve bir mes' ele olmadığı anlaşılarak «Sitga» vapJJrİle şehrimize gelecek
seyyahlara tokatliyanda, ayni
surette bir balo tertibine de
müsaade edilmiştir.
k

ını;:~;'

Bayburtlu arın
hamiyeti
Bayburtta
n1evcut
kışlanın harap olnuya
yüz tuttu\runu gören
Bavburt halkı bunun

-

ta:11iri ıçın
ınuavenctte
bulun.
nnva karar vernıış-

in .. a

ve

Lindberg mahsur
Meksikada bulunan tayyareci Lindberg, mezkur memlekette isyan çıkması üzerine
Amerikaya avdet edememektedir.
kurşuna

dizil-

miştir.

eykeltıraş

H hafta

Kanonika bu
İtalyaya gidecektir. Taksim abidesinde yapı
lacak sirkotaj için onun namına Monceri
bey meşgul
olacaktır.

u!up seyahatJıde meı.'u
J:yti göriilen jcneral Nebile vazifesinden azledilmi.;fr.
'J4 •

~:~

[e11e
top•

iye

ek..

olanlar

t·Ga!ata ar~ıy 1i esinde
•llısıl el iın;

'fürl,çc

\·c ı·'ı·an.;ızcaya v<ll·ıf,
Ycııi 'I'ürk hurufatile
ficr·

l\ ı

yazıp,

okuınıya

Gala ta
nlıtıınında bağlı buluMeydanda ne muharebeyi, ne Seyit Burhanı, nan, İtalyan YapLırun

1

Geçen gün

ne de Rumi eri bulabildiler!

-159-Jfııli111Tiı·i: . tptıılf ıılt Ziy11
Şive! yutkundu:
ı ay ışığında yerlerde kan lel·e- Öyle ama evvela biz bu J !eri görülüyordu, fakat fileyölüyü İstanbulda tes:im ede danda bir tane bile ölü veya
cektik. Maveraünneh:r.ie değil.
yaralı yoktıı.
Sonra da... Asıl mühimi, rei Köprünün iistunde geç kalsin tin bize hayat iksirini ve
mış bir yolcunun hızlı hızlı
hazineyi vermesi lanmgdiyor! ..
ileriled iğini gfüüp seslendiler:
Söıüı;ı burasında Pala HüYolcu durdu, ürkek nazarseyin öyle bir kahkaha attı
larla bu d<:rt yabam:ıyı tetkik
ki biçare Şi elle Jirar buz gibi
etti. Pala Hüse:rlıı:
donup k lclılar. Pala Hüseyinle
- Ce:ı.k bitli mi arkadaş?.
b!r:i t~ Ke!!e Bekif de gül Ded". Yolcu gayri ihtiyri
rn;ye başl?.m~tı:
giil .ı:
- Yahu ı.:z bizim rf isi si- T::m on·Vi saat evell..
hirbazların şahı mı zannettiDiye cevap verdi.
niz? Bizde h;\yat iks:ri filan
Peki
Seyit Burhan
ne gezer?.. Elimizde öyle bi;·
ne oldu?
şey olsa önce kendimiz içeriz!
- Buharaya gitti!
Sihirbaz sizi kandırmış !..
Kelle Bekir:
Öte taraftan Pala Hüsey'ıı.
- Vay
canına..
Amma
ilave etti :
gecikmişiz ha!.
- Fakat merak etmeyin,
Diye söylendi. Yolcu yürübizim reis bu işe çok sevine miyc baş'aır.ıştı. Psla Hiiseyin
cek. .. Bir kere bizimle beraber
arkasından bağırdı:
!stanbul:ı katlar mutlaka be - Dı•r, yahu .. Acelen ne?.
davadan gidersiniz... Orada da
Seı it
Burhanın
yanındaki
elinize elbet bil' kaç para
Rumilerden haberin var mı?
tutuştm"l!nızl ..
Onlar ne oldular?.
Bu sözler iki silahşurun ayYoku yürümekte devam
lardanberi süsleyip kıymetini
ederek cavap verdi:
arttırdıldan zenginlik ve bil - Onlar da beraber gittihassa ebedi hayat lıayaEni köler... Şehirde yabancı hiç kimkünden silip götürüyor, biçar9- se yokl ..
lerin bütün ümit ve hayatlanna
Kelle Bekir böyle sıkıntılı
müthiş bir zarbe teşkil edi zamanlarda he;ı olduğu gibi
yordu·
başını kaşı} arak serdu:
Fakat ınaalesf hakikat bun- Şimdi ne yapacafıız, be?..
dan ibaretti.
Şive! onun kolunu tuttu ve
Kelle Bekir masanın üstünmağrurane bir tarzda:
deki yiyecekleri şöyle bir kere
- Korkmayın, canım, biz
daha dolaştıktan sonra bir
varız!..
maşrapa daha şarap içti ve:
Dedi. Kelle:
- Gidelim, reise haber ve- Niçin korkacakmışız be?.
relim, geç kalmıyalıml
Diye sordu.
Dedi. Hep birden ayağa
- Hani belki yollarda aç
kalktılar. Jirar namuskarane
kalırız filfih diye düşünürsünüz
meyhanecile hesap görürken
de... Bizde para var... GideŞive! masasının üstünde duceğimiz yerlerde de bizi kollı
ran diğer mektuplara bakh:
yacaklar...
- Ya bunlar ne olacak?.
[ Mabadi var ]
Diye sordu. Kelle Bikir:
- Bunlar yolda size yardım etmeleri için şuna buna
çıldırdı
yazılmış mektuplar!...
Bırak
Kendisine
ihanet
gitsin!...
Dedi. Pala mektuplan kaeden zevcesi Niluferi
pınca koynuna soktu:
Adana adliyesin<le beş
- Ne olur ne olmaz, yanı
yerinden vuran Süleymıza alalım, belki lazım olur!
Diye mınldandı.
n1an ecendi, tevkifhaDördü de can ciğer ahpap
nede çıldıı·nuştır. 'fiolmuşlardı . Bir birlerinin konıarhaneye
yatırıla
luna girdiler, sallana sallana
cal·tır.
meyhaneden çıktılar. Hatırı
sayılır derecede sarhoş ol-

Posta umum müdürü

muşlardı.

lf.

Gece hayli
ilerilemiş, sokaklarda hiç kimse kalmamış
tı .

Köpı·ünün

önan~

geldiler

Posta, telgraf ve
telefon un1un1 ınüdürü
tef tİ!;> ic;in
Adana ya
gitn İ~tiı·.

Kar, kış, bora, tipi hepsi
g•\ti.
önu üıd , yalıı.ız ufak
da biı· kaçakçılık vate•ek, bir kaç sayılı soğtık ve
n:lırken rüsuınat mu•
fırtına kaldı 1i on! r da «Bahaf, za n1enıurları tn- har» d • 1
.. çi> • hdnımın
rafınt an g<>ı-üler k l·a-ı hafif b!r r c:!vesi sayılır, nıe•
sei;l: Ç yl k fn- :ısı, Lıdan•
çakçılar ) akalann1ış
gı<; fırtınası,
kuğu fırtınası
Jardır. \'ak'a .. L~d ff:
gibi ...
Vapur ta~ falarından
Rahmetli k , i iı:de b·•lun•
d ğ ımuz koca k rı soğ-.ıiu ile
üç kişi
'ücutlarına
ild gf ı sonra a lı.'ı: son atım•
sardıkları ipekli huiık bantını atıyor ve beş gün
ıır slarla l·ıvnıetli essonra naılı v• n:ızenin (Bahar
1
yaları vapurc an güın
hanını) ge iycr.
Geçenlerde az eı::ıizcle he·
rük verı11eden kaç ryan
tta bulumm S l"nikli Hanıal· isteıniskr, fakat
haı:ı
efendi gi i b:ınlan
'
t' aza
n1u11aı
nıeınur1
an zannediyorlar ki, bu sene
bunlardan şüphe ede- bahar da pek soğ; k, yağışlı
rek· üzerlcı·ini ara<lık geçecek ve yaz çok geç gelecektir.
ları zanıan bir çok
Vakıa bizim ne Fatin efe kıyın tli eş_ ·alar bu!di ile b:r akrabalığımız, ne Je
falcıl6ımız
var·• lakin öule
nıuşlarda·. Kaçakçılar
u
J
tahmin
ve
ümit
cdiyorJz
1:1
n1ahkenıcyc vcrilıniş
bu sene bahar fam vaktirıtl.,
lerdir.
ve lam manası ile bir bahar
o!n.cak ve mevsimlerin ea ballı balı.ısı ola~ yu da bil'akis
çabuk gelec<:ktir.
.
talı
Tecrilbe ile sabittir ki, Ist\dana
belediyesi tanbu.da ne zaman böyle
hakkında
n1ülkiye büyük ve rııh sıkan kışlu
olmuşsa peşinden bahar va
müfettişleri
tarafın
yaz da o kadar çabuk gelclan tahkikata başlan miş ve o kadar latif olmuş,
ınıştır.
caı1a can katmı~tır.
Bunun!a beraber ne Selanikli Ha .am efendinin tevrattan, yahut zeburdan istihracı.
odacı ı e Fatin efendinin Zühal yıl
İzn1irde, Hisar caınii dızınd;:n telsiz telgraflarla
aldığı hususi haberler, ne de
civarındaki
l\lahınu
bizim bu tahmin ve ümüdümüz
diyc n1aliye şubesi
iki kere iki dört eder gibi
odacısı
Nuri,
şube
kafi olmaz. Hani herif ber>kasasını
açıp
para bere sormuş:
aşırırl·en ya l.alann1ış
- Saçıcı ak mı kara mı?
Berüer de:
tır. l~u adanı, kas...-ı
Şimdi
önüne düşer,
dan nıuhtelif zanıan görürsün!
larda hırsızlık yapnıış,
Deınİj! onun gibi işte iki
yüzlü
mart yarıyı geçti, şura
nil ayet tarassut edileda nisana bir şey kalmadı;
rek yakalann1:ştır.
beş on gün sonra ne olacağı
nı görürsünüz!
Tekrar edelim ki bizim bili"
İzn1irde kalp yirn1i numuza şimdiden fulya, züın
bül, papatya, salkım kokulan
beş kuruşluklar çovalgelmiye başladı. Nerde ise
n11ş ve p:ydsada sürülyarın obür gün Haliçte zurna,
n1iyc ba~lanH)tır.
çifte nare sesleri duyulmay.
Bunların rengi daha
başlar!
donu!· ve sıkleti daha

-

.

Emniyeti
bir

Kalp paralar

hafiftir.

Ekmek narin
Şehremanetinden:

Birinci
nevi ekmek: martın (12) nci
salı gününden itibaren birinci nevi ekmeğin kilosuna (16)
kuru; (30) para azami fiat
vaz edildiği ve fırancala fiatlarım'a tebeddül olmadığı ilan
o'u11!.l.."".

-

razıyını.
Böyle hir
gence ihti;ntı oh·nlar

Son Saat gazete ·i kariler sütununda• O.K,»
etsinler.

Yerli mallar için
nıalların
nılnıasını terviç

Yerli

ınüracaat

\lll te( İr bir genci 111.
*
fer ne is• olur"a
11tıı
• .,,, ol- Bir kaç kerme iml&sı
11 1 kabule aı11adevin1,
,\r!{adaşL lmdan biri
atta ,o.«ınta,
' ı
b"ıraha··
(dip onıa, kilo, loknıa,

lo ·antıt) ~ibi bazı ecnebi ve 'l'ürkç isin1 ve
ke!inıclerdeki (o) harfi
üzerine inceltnıe isareti
koyn1ak h~zııngel~liğini
iddia e<.İivor. Onun bu
fikrini dio-er arkadaş
lar da kabul ve tatbik
el İ\ orlar.
}_,u

. seklinin
.

,•azıs
_,

dol-ru olup

oln1adığını

lütfen karilere avırdı
ğınız sütunda bildirir
nıi-..iniz cfendinı.

Size hürnıctler eden:
bir kari iniz
Son Saat: Bu ke!iıne-

ler

«on

hc..rfi ile yazı!ır,

inceltı11e
nıez.

İ!;'areti

istc-

Fikrinizdc haklı

sınız, cfedinı.

*

Tıp

Zayi
fakültesi

vilfı.di

kısn1ından aldığını
51 ıJ » nuınara lı hüvi-

yc
(<

vet cüzdanın11 zavi
-cttiın.
Yen isini alacağıından cski~inin

hük-

nıü

Yoktur.
'fıll fakültesi vilüdi-

ye kısınından

sıo

İsınet

kulla-

ve bu
hususta f aaliyctte bulunınak üzere Balıke
sircle bir cen1iyet teş1· iline
karar verilıni:;;tir.
eeı.

ne, Ye s, ir hir ve··de
garsonluk eh11iye de

ruınzuna

.

Adana belediyes:ni
ih

,.

aati
bu

Q.dama ihtiyacı

kaçırıyorlardı?

Gece yarısı ıı1e,rha11P(leıı
c1, l :tı l~larL zaİ1ıa11 ...

Bir mevkuf

lerdir.

kararile derhal

eşyaları nasıl

ınu?

Tiiıkuvazda Amerikalı seyyahlara verildiği yazılan mahut
balo hakkında bir de
acenteyi dinl'!mek istedik.
Bu seyahat acentesince
verilen izahat şudur:
«- O gece Türırnvıızda
Mi - Karer.:ı ı;ece:;i münasebctile bir müsaı;1ere va dı. Kalabalık olmuş, seyyahlardan
bir kısı:ıı, müessesenin şark
usulünde mefııış salona alın

hanı;n

geliyor!

Vapurdan

Mucibi mes'u/f..
yet bir nokta

yok

Bahar

'

~

-A

k.;ci malıa lesi Ortakçtlar cad
aranıvoı ·
d
s.=n e num;:ra 71 karileriııiz
l\fokaddem1 eczacı!.ıkla bpden M~hmet Salih.
fak:!ltesinde ve tımar.ıanede
lf.
bu!unmı;ş ohn eczacı Rıfkı
B nrlen!z
kimsesiz
b•r
Nilth t Leyi hususi bir ı:.ı.es'
fakir
çol'uğum;
ya~ım
16
dır,
eleyi hal için arıyorum; Adresini bil n varsa Son Saatin ' itk mektep tahsili görmüşüm
"~ ycc'idme diµhm:ım vardır;
kari sütü.umda bild;•mesini
her hangi bir ticaretaneye
rica ederim.
girip çal•şmak arzusundayım.
Karadeuiz Ereğlisi ~abık
serlaharri nıer.:ıuru
Arzu edenler iutfen Sirk
K. Besim.
cidc Ebüssuut caddesinde (3)
numaralı teneke ve saç i!Dfl}it
fabrikasında (ihsan) namına
arıyorum
bildirmclerİ.li rica ederiın.
Rw.ti;e ta:1siliın o!up yem
Tii~kçc.yi de okur
yazanın
§i Avıtrnt miyetinde ve
yafnt
ba:ıkal:ı.rtla çal şmak
ayni zaıruu :la ya<ı ına:Onesile
a\"ZUSUndayıın. Y eııi yazı ve
ınunt:ızaın \"C süratli olarak
F ransızc.ayı müke mel b "lirinı.
yaı ı y .1Zt bilir b' r da ktiloyum.
Talep vukmında derlıal gelirim.
İş anyorum Taşraya gide bilA<lresim: Gal ta Yliksek kaldiğim gibi ücret hususunda
dmmd.:ı Osınaniya otelinde
da uyu~~bi:iriın.
mütekait Osman Server
Adres: Eyüp, Defterdar Tak-

bir adres

4
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..,:ınite

•

~

lr
~uc
Muharrir(: 1M .Tu~

u göı·diiı1 mii?
O b ~";""
yüreg"'imi anattı, be n
~,_ ~ t ..
e onu arçalıyacağım.

.ınü3b.:.r ı
EMİL YANİNGS
SON EMR.I

iki

, Kaza~ınakta""m'olduğu.
•'• muvaf-

i\

'i"

fakıyetler

l ·:ııı .rıııı miitı

uıı -Ulll!IIJlfllU

emsalsız

ütiıiştir

filim birden
FLORANS DlDOR
GONDOLLAR BELDESİ
iil<mmd.

ve

.

&i
U_=

tinelerde : zengin

ı&ıe'.'fıııtl'IH nııaııtııınır"!lıcıııııııtıtntıumuı~:ıuıı.r~"

r~

l!l fj
·l l

'arrete
numaraları
'" :ı:;:;ır.ııı~ i'uıımıuıınurım

,;_!

11111•1, . rıı

U':mlWf"''ı .:ıı;.~ıs:tıı~:ıııı:PilllW11!11Jlfllül.lluızıı..ı*Wl:c:J!l~~~H wııq;

sinemasınUa

RO ADD KOİ.MAN.'VltMA BAKİ

-l02-

Ağa,

l
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"" rserlll&ımın.
'

U7.Un
uzun !' Payans:z bir ln~vveti_n
ınahpu·a
a tııktan hu kaüar barız OJ •
sonra _ 1 uliin llila- ! za'f · 'le
g:~ilet-me i i

taı-afından

HATj RALARI

De11İze giı·rniyecekmişiz \
o.

Su vu sevmemekle V1..eraber bu söt
beni inkisara uğrattı.
1

..,,

_:__2J 7 -Aftı!tal'l'İı•i: /<iris 11/u/ıtef,:

Ellnıizılt•ki reııuı'l renk

hlh.•Uı.; • tın ild~iııi lrnpıtla
< ıı\ın ffft•moh t•lhiseli l,a1ııcı. a 'tnl.:a Ptliklcn ~onr:ı. 4t: i·i oh· ik.
ü r, ii,. • Jf''nt5 "·e
l ıt· ı~ı tıW •nH:ı· l •n ıııı'l.l
Jill'Jl parlıynn bir salon.

lllodlrrn filim

A"""ca

,....
ı
·
1
;··
f ına este a
e 1Çir on ,göraü. Rusçuk
bL.\.Rb©
yeriı-ldw lı;al tı.Ne mü- ayan r;ı, ~~r ımıb~r
' tarafından
~rça ına. <!:,•.~.la ,- ()l.
v!U'}'fltede. m tine ve suvarede
t chev\lir, e 1ütehevJ
J
1 ILOS VAİS-DUETI tarafından eksantrik numaralar.
yiç g.ör: i~ i •.or<lu. Ağır ! ~~- J, -~e ll J c .rsıreBu c: 'm ek yakında Aiıkar::.da K. üp sinem~ınd:ı
1 !' kHH \ t. l kı t•!iısı
ağır Y.. li .. }; rl~( ye taın
J.' ç4rl._ l
)en 1~~
irac cdilecel ir. ~-~~
ltıo~d n l()ya m;ık,l.J;: ınia,
i(iaha .ı ıs 1 ,etsız bu.:.du, .ı~~~ı;:·
Hu .a/ja ıarır..
., b' .
b 11 r ış ya r<>ı lUŞ- ı
b..
··
"bt"
tl
,
l
'i-1
·~•
·
~, \"O . l aı" narında
'f
L f"f
..
ve
u
un
ı
ıya nır ı._,,,b .
çasıqa
şf
~ıa ı guX-ına
v
•
..,.
_, __
__,_.,_.
_ ise bir '· k .kapıl r, üT.er•
1 1
..
.
.1 t
k
ö
'
ragn-ıçıı a~._,aYa
rıw.ı:ann
en.wı en, en sevJIDU3ı
.,
.. tnr'n"le
.- ı·.laı· ı,uıu' .
•
•
..
" • .. ....
·uuu•
l uıns yer 1.1( emru çu- .t l' b.
nun "anına )'anac:tı. dJ• ~.n1 ı H' cevap verBiL L/ ]) ;O. V,
J n ık p.ı..,r..

r.

8

J

"'

.Ayni s"ı •

tle

~·

1

er-ifin

kulal!ı ~ yal<aladı.
Od a kapısına k·a da l'
·· ·· kl-- -ı.

suru
. ooı.

d

ve
1 orar abe1ıne hır te <n1e yer
le.·tirerek
~
. adan1cagv
, . ızı
dışarı fıı ]attı 'e gen~
aheste adın1larla gen
do··nı··ıp mahpusun boynundaki zinciri tuttu,
zava 11 ıyı d uvarın d ı'bı' ·· t d- b
d .k
ne go ur u, aşını ı
b ir yazi)•ete so k tu, b ede.111•111• _ adeta nııh1ar
'b' d
gı ı - uvara yapıştırdı ve ellerini arkasına
bağhyarak herif cağızın karşısına geçti,
n1ecnun bir sebatı nazarla bakn1ıya başladı. luhzirbaşı, Lalenin tazviki altinda

eğilen boynunu, ağanın ~orkusu ile dik
t
1
t u.mıya
ça ışıyor
··1 "kve
b
t h

u
a ammu şı en
ga y.ret yüzünden o
haı,_nulenin bütün sık-Jeti be)·nine çıktığın· b"
d an h azın
ır ıstırap
içinde kıvranı)'Ordu.
Sarhoş adanı, neden
t emaşasın d an
sonra
fariğ oldu,
ırı bir
kadeh
rakı
içerek
Bayraktara döndü:
..
··
d
B
- unu gör un nıu,
·· d un
·· n1u·· - d ed'ı!>unu gor
benim yüreğimi kanattı. Ben de onun

Bu
n1endebuı·,
ateş ola senin brı1agını yakan1az, herifi
I d'
l
(en ıne a (ran tutuyorsun. Sanki solucana kürk
T
"'2'İ)rdiri)'Or
l
sun.
eresin (UStıru
varsa taktır falakaya,
·
attır sopa)'ı! Onu karşına alıp ta kendini
neye üzüyorsun. S en
l",ı'n1, o lrı'nı"'.
" "
ı· sn1aı·1 ağa, b u şe f a''e haylı" nıu·· atka• rane
c
.d
tece11 ı ane sözleri dinledi, henüz elinde tut-

tuvu kadehi yere çarpıp parçaladıktan sonra :
- Hey gidi 1'1isto
hey - dedi - Tersenkli
"h
d"
oi!l una nası at e ıYorsun ha! Ben kimiın,

sen kimsin, bana akıl
ögv:rretecek sen ıni kaldın? Deınindenberi ba· 't ·
ğ ırıyoı·um, ışı
mı yorsun, sağır nıısın, alık
mısın? Yanıyorum, yanıyorum

Kulağına

.

girıniyor n1u be herif?
Mabadi var
Büyük mötefekkir

Leon

'lrol~toy

un· en büyük şaheserlerinden o!op
JORJ JİLBER, RENE ADO
RE ve ERNEST TORENS
tarafından bir sureti fevkaiadede
temsil edilmekte olan

KAZAKLAR

yüreğini parçalıyaca-

süper filimi, önümüzdeki
çarşamba akşamından itibarer.

Bayrak tar - ne o ı urSa
' Oı Sun - şu n1.a hpusa

irae edilecek ve bütün temaşageranı teshir edecekrir. Metro- Goldivin-Mayer
fiJiı~id'r.

ğım.

yardını ~tnıei·

OPERA sinemasında

i ·tedi.

,,
.e\ MU~AffilRI
-J/ı.'J-

-~

her gün bir rütbe ve
ya nişan aln1ayışını,
cnikunu talisizlik sayıyordu.
Bu sebeple
çehresini biraz ekşitti ..
İsteksiz, isteksiz diğer
sütunlara göz kaydır
dı ve birden oturduvu
yerde toplandı. Birinci
sahifenin ·on iki sütununu dolduran koca
bir n1akalenin başında

<

17.&.7
- '· !•
"
..

u v·

·?41

_A
:r.ı U

D'

\...-.

- -...t~n

Me}il n insan almıyaCi\k k <lar trnlal•c hk, ~r

.kes, kimi elinde

ltü~-Ük

mık i~·in; nıamafi btc·rscl>
yılwrın 'Mllriz ele ..
- D• ize rı.,irnıcclen n°
,
suı·elle plı\,ida yıkanııu···_
- Sıc k '"
-ı baın.·o~tl
yaııllrız; lürada deniz su~.
yunn ısıtllrak hususi JoC•
1 Arda banyo yaımrlar !Jeli
lbu localardan hir tanc~ı·
tnl tullıun. Orada kapıyı
ı-. ı)adılc ıuı ne isterse1'
yap:thillrlz.
1
Bizi )\.imse göı·mez; )lll"
d 1 1 ,, 0 •
buki ıuey anca ıer.n
sin IJÖZÜ önün de ...
- Tabii, tabii, aıılactıın ..
· Güldü, uüldüın ve an•
J t J ·u ·
ı • oı ı. ·
·aşAyı·ı
ayrı paketlere stı"
rılmış olarak gene bilet.
"'
nnılmhili verilen· lıalll<lı.v
taJ·ımlaı·ınıızı J·olllııl'lıılllll•
' '
'
"
zun allına Sll\IŞlıraral•
t
baş haşa olacak lıaJve •
lıane-.·e
doı~ıru bir trıırso•
•
..
nun rehberllj'jl ile ylirii•
dük.
.
Jialhlm hlr az sonra ııl
malıreuılyeUn heyecan ,·e
halet'oııı içinde çaLhyacal•
gibi c:arpıyordu.
(:\lnbadi var)
r"m'""' 1 wı~:'"llJıldllımHIJJUııııııll1!uııı~ıı~
j
Dun -HAJ'fc/(
; ı gecedenberı
l'
1
SiNEMASINDA
~ Şenlik ve kahkaha alemleri
:fberdevamöır. BEN BABAitll

•·ant. lar l!Ja·rullar ha Ilı
__,~
.
•
•
.
...
1
foroıntle
arzı en:laın edecektir.
ve doı a u b raher \Je·
.
,
.
"""""
.
,~, . "" .. '" , , ., . ... ... '"
.
...,,,,
'illl':mıııı·. ·ıııııımıı ~'ll"'"'"ııı~""'""""'''"ı"" - lirıui 5 ıcr, fllil,'ıa doi'fru ı•i.....;.:J .. ll<ol.JU~·:;,ı~ıııı·:l~ ... ~ 111~·,··: .• .:.ı:- .
:ı: ... ,:.ı • " !il~ tıaııı ;:·: ımunıı uııııuını:ıhlıısıaıııııııırnıııw
u
u
ııı "''"mumıı·ııı:ııı ..... ıı,,, "" .,,. ı:. ....., ...,.. J. '· ııı'.
diyorlar.
:)el k" JORJ BANK OFTLil!! ""
.,
llir kısın1 halk kİİ."·Ük
-·
ıa ar
.
....-.
'
·ııı. ~ey1ı-i Se dlll
"'
~ AL. HAM Dt A ~ :. Q:J
.!'.
ve numarah odalardan
~ SiNEMASINDA I'
elleJ'indel\i bilet ınukabi-.
1 gösterilmekte olan f'i_:
fı,' 1·.'ı"..:, ...u, l'ro~ta~ı
!inde havin, don
alıyorlar.
v
ı
1
!1 T UZA... K
(ANAFARTA) vapuru deHunclt•r
hail•velrn- Idınlcr
abalığı içinvok..
1 7 Mart Pa.zar lO<la Galata
ı'ııtı")···.ıı"l,"ıı
ııeılcı'nc·, l•o· nam müthiş film;nde gidip i'l.- nhtımmdan
[İz
' "ı
•
hareketle
·
mir,
ı
- görmelisiniz. ilaveten: HA- ~-=
ca .arısın< an ıuzına vaı
; ROLD LLOYDİN 2 kısımlık i'ii- Küllük, Bodrum, Rados,
rıncıya kadar herlies nı~
a~
Fethiye,
Fin;ı{C,
Antalya]
ya
1 ,. 1 1 ı·ı 1 t ll'
~ bir komedisi. Saat 14 ve ~
rm a, ıa .:a · c ı' rn e ıın
Fi
·
.
gidecek
ve
dönüşte mezkur
ekserh.·cti bizim {lihi delili 18~ matinelerile suvarede ~I
b
,.
[D
1
1 irLikte
=
'
ayan,
ı rnn ı ı ve ı ,;orpe
.. ı er l eş ıu·ı
~
KARAGÖZ oyunu
11 1 iske1e1ere
!:lııııııııııruıı:ııııııııııııı:ıııımıı:ıııı:ıı:ııı~ıııuıııuııııııııııııııııııı:ımıııııııııııımf:.l Marmaris, Sakız, Çanakkale,
ediyor.
Gelibolu] ya uğrayacaktır.
l"anın1daki dllher arkaBRİGIT HELM
daşıın:
,.
İLAN
- Ev,·eıü. tartılalım, deB~Ull.Jtu.Jlr ftı.
18 Mart Pazartesi Trabdl. Gt'nc elimizdeki bilet
zon birinci postası yapılmıınulmbili salonun dört
filiminde
vacakbr.
güşesine l•onulmuş basGalam köprü
liüllerden hirinc baslık.
soçE·r A i1'ALY Aı Ti\ merkez acentesi: :;y~'lg-~:
Olomatn. tarlı mnkine·ı 1··1 t· ı· l
· ·ı 1
Dİ SERVİTS MARİTTl:ı.ti
!?:JG2
sı.. H ..''.~ e ı~esı ı_e JC•
( İTALİA )
Mes'adet hanı altınde dar~her kut:uk hır delıklen
lüks vapuru 19
irei malııı ısa.da şube acentesi
hır l\artoncuk uzandı.
Mart Salı 18de
6tanbul 21.ıo
Jhı lrnrtonnn üzerinde ·~İSTERİM şaheserinde (Re:
Sitınar levant
o uünün tarihi ile hera- ! jinald Dennl) ve kliçllk da?ı
t
lıfl_.ı· l,·,ıç. ){ı'lo 11eldı·~ı·n1ı·z -_§ (jan Lavem..) ..i görenler ag:
ekspres olarak
v:ıpur mlicehhizi NAM bey
" .
u
"
- 1
l
1
,,,,ı
ri'7ı lf_·,·R POSTASI
oranıına varıncı-..·a lmclar ~ arcrsına gu uyor ~r ve a,[Pire, -Napoli,
lb
·u.. .ı.
J
;; zamancla Linberğten daha
Marsilya ve Cenova] ya
Haftalık lüks ve sürat hattı
yazılı..
..
.
. ~yaman filiminde (Glen triyoJJ)
(SARDENYA) vapuru 21 Mart
Huranın ınudavımlcrı ıve (Patsi Rut Miller)i görenle·
Perşembe 19 da Sitmar soria
1Sapr"d':rt
her nün tarlıhıı:lk sureti ıf rin alkış ve takdir tufanı il.~
ile muayven hır zaıuan "' salonu "lnlatıyorlar. Asabı
Ekspres olarak[Rados, Mersin,
İ:ıkenderon' Trablus, Beyrut,
esı
zarfında a(Jırlıklarından
!er, mUkedder ve mağmı~
1111 ediyorlar -..-oksa i! b_Jlunanlar b~ hafta MAJ •
Hayfa , 1skenderiye , M esina , gu··nu·· 16da Galata nhbmından <•avip
u •
'
= sınemasına gıderlerse mute
Napoli ve Cenova]ya gidecektir. haraketie birinci, ikinci ve artıyor~:n· mı a_ıılarlarıuı~.
dil bir fiyatla kendileriııi
(ALBANYA) vapuru 27 Mart üçüncü sınıf yataklı yolcuları
- Pla.ıa geltlık ama de- " tedavi ve kederlerini izale
Çarşamba [ ~apoli , Marsilya alarak doğru ( iZMİR) e gi- nize nirmiycce(Jiz..
i etmiş olurlar.
ve Cenova] ya gidecektir.
decektir.
nu hitaı) karşısında im- i\iıımıı~ını1111ıııııııı1111uııııııııı1111111ııııııııı1111111ııııııııı1111111ıııııııııı:ııııııJlll1'
Tafsilat için Gafata meı·kez
Dikkat: İşbu lüks vapurda hnca hende şafak :ııtı.
r-:;;;:;;;;;;:;;;;;;;;;;s::;;;;;;;:=;;;;;;;;;;;;ii
rıhtım hanında umumi acente- her türlü esbabı istirahat
ı"c demeli airmiyeceHint elmasından
sine müracaat. Tel. Beyoğlu müemmen olduğu gibi yolcular {jiz'? Üyle ise huraya ne
771-772 ve ya Beyog"lunda en büyük otellerin servis hi- halt '~tmiyc gt'ldik, de(Jil
lf
fOŞ
Pera palas altında Natta Nas- dematını bulacakbr. Müddeti mi. Benim nıaksaclıuı deMaron on üçüncu Çar·
yona! TürJ<4 turist ecensiye scy_ahat (20) saattir.
nizc !Jİrınck <le. ·ı., fa ,at
şamba akşamı otomobildeJJ
Telefsıı Beyoğlu 3599 ve ya
Tafı;il:it için Gdatada Güm- deniz h, h&' <'Sİ it~ yamın- inilerek Fransız tiyatrosunutl
Tokatliyan karşısında beyne!- rük karşısında Site Fransez dal\i eenı etli c ını\lıhikıı
3 numaralı locasına gırile'
milel yataklı vagon kumpan· hanında 12 r.uma:raya müra- hazreti )fa •a Jib:ısı ile do- ccği sırada kaybedilmiştir·
yasına Tel. Beyoğlu 2330 ve caat · Telefon Beyoğlu: 1041 ya doya eyreloıekli.
Bıilanlann Amerika sefare·
1
a
Beyo
·
ı
nd
P
1
\'
t
1
~
ı
yahut stanbulda Enlmönünde ve Y
gu a
erapa as
o csn" il nn, souu • sutiee teslim etmeleri rica "e
Izmir sokağında 8 numarada ile Galata saray karşwında dan kork_luj)umu. evveli'ı
lazım gelen mükafatın "eri·
1 il"
N
h
T
acente ve.{ ıne müucaat.
atta ıcya at acenlasına e· pe.5lncıı sı)}'lelili~lun. Şiuı- ı ce9.i bild:rii:nektedir.
Tel. · <an~ul 774
lefon: Beyoğlu 106 ve 3396
dl:
·= •
=-
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Evet,

I MTLifilWJ

gene bir sürü rütbe
tevcihatı, nişan tevziatı vardı.
O bahtiyaran arasında
ismini göremen1ek, alık oğlanın adeta canını sıktı. 1\1. paşa gibi
hamisi olmasına, ala
'7e edna takım takım
kadınların
kucağına
Jıkıp inmesine ra{!n1en

,!:J trae olunacak GE L~T ıfN
D
•

\

bulunına
dığına o anı ~ataretiu
de hayflandı ve hemen
ayağa kalkarak ser-

kendi i -n1ini görn1ü~ t ·· . ' ha .. ka kin1sc

•

İlk sahifenin başında

A. l A
1'Ynkında B:L
I l\ı RA Sıııeınasın da

_ DPnize !Jİl'miyece!Jiı
d<ı nıesi hunun it:iıı ca•
ıııını sıktı.
.
-i'°• sıl, oirmiyceeli ıuı·
yiz'! o Iıalılc neden l>tır·1 •
ya geldik'?
.,,.
- Yıkanuıak için dcuıl
her halde haş ha:;;a da ıtı
akin fllurınak, ıwnıl.·

sehvi nazar,
galatı basar fila~ değildi.
Gazetenin orasında,
o iki sütunun
ba5ında isn1i yazılıydi.
I~engi ansızın değişen
delikanlı,

iri iri harflerle yazılan bu sernaıneyi iptida müteheyyicane ,
müteakıben
mütchayyirane ve soara da mütebessin1ane
okudu, bir daha ve
bir daha okudu.
Oturduğu
kon1pa·rtunanda kendisinde

nan1ei n1ahudu yüksek
sesle kanapelere karı,ı
tekrar etti:
«Nihriri şehir, Edibi
binazir Hurrem beyf endi hazretlerin!e»
l\lakalenin zirinde de
başlıkla hen1ayar bir
imza,
nıutantan bir
imza vardı:
«Fatih
nıüciz dersiamlarından

biladihamse payelilerinden l\tehmet Mahi~

1K

ı·ulfenarı »

gibi bir
şeyi. .. Hurıi!ınih g·>zleri, kendi isınile şu iın
za arasıntla dolaşıyor,
ınakalenin n1etnine hiç
tenıa·s etıniyordu.
« Nahrir ı> suretinde

okuduvu t<nihrİb> kelin1esinin mahasını bilmediği için bu kelimenin «tahrir» olacağına,
bir noktanın sehvi ınü
rettip olarak düştüğü
ne hükmediyor, ve bu
tashihi Zihni ile « tahriri şehir»- şekline soktuğu terkip en meşhur

ınuharrir manası çıka-

tnUW UlUM

-~

..

rıyordu.

«Edibi biılfl . .

zit·» iltifatından zİ)'3de
«hazretleri» sıfatı h~. .
şuna gidiyordu. Delı . .
kanlı, yüz kere okııs::t
şu «hazret» olmak JccY. .

t..ıne

d<>yamıyaca~
'·tl·~

Kendisine bu yükse . .
payeleri, sıfatları bg~...
şeden ?1eçhul lu.tuf~ir
ra anı ve derın
.
ttı. .
ınuhabbet hasıl e ...
0
ğinden onun da Jll 1'
51
tavvel imzasını sık . .
1
okuınaktan geri kı:t
mıyordu.
• arJ
(Mabadı~

aao

v
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16 Mart

Son Saat

~
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Dl'NY ADA OLUP BİTEN
V AKALARDAN İNTİBALAR
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. Çuval içinde
Yarış yapıldığını

fakat top

efi

Saat on üçü hiç çalar
1

işitirdik,

oyunı n 1, hayır

Tabutu hazırlatayım mı

..Ojen amcanın

bu sualine baron
(fena olmaz) dedi
-77- ]\'akili: A.
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511•

Joeıı•

hCll
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bıı\uvaJ yarışı yapıldığım ve
t'j Yarışın seyrinin oldukça

~ eııceli olduğunu bilirdik
l'\ı a . çuvallı top oyuıumun,
b}&h_ı oyununun oynandığı
llııyorduk.

ıın
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Dünyanın en uzun adamını

Sil""

at1l

Bunu da öğrenmi
olı!
Re e bakınız .. Mektepli çocuklar, çuvallar içinde düşe
kalka, birbirlerini ite kaka
nasıl top peşinde yuvarlanı
yorlar.

''kor

..

J>ilcl

Amerikada

D-

bulmuşlar

lıtqunyanın

c
~n boylu a~ ~aıner:kada
/ as vilaye~de iıniş. Anb·ı tlan Allah
~~e hilkat gaelerini bu
h
tıııti'b eler diyaa hasredi)

or.

, ~esmini gördU"
~ &iinüz

bu
lı tıı nıanasila
~k gibi allı 2,56 metto
boyunda
ıe
~ , Jak Lole
llıındedir.

(Golf) oyunu-

.. '! ?~enmek
b- edıgi için
dır hocadan
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ers al ıyor••
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Meryadeki damadım öl·
dürdüğli halde nasıl olup ta
onun yerine Maks Landrinin
eliı:ıde rüvelver cesedin başın
da yakalandığından benim de
haberim yok ... Bu husus bcn'.m d~ merakımı mucip oldu
ve Kelleri isticvap ettim ama
bana cevap vermedi ..
- Peki ya mösyö Valbi?
- Bu mesele benim için de
anlaşılması müşkül bir muamma! .. Frauz mösyö Valbi kendisinin öldürülmediğini iddia
ediyor. Esasen bu ehemmiyetsiz bir mesele ...
- Maşallah! .. Demek haya·
tıbeşer sizin için bukadar
ehemmiyetsiz ve lişey mesabesinde ha?
- Canım; bu kadar mühim, '
« Cebclinur » un ele geçmesi
kadar muazzam bir iş karşı
sında bir adamın, on adamın,
hatta yüz adamın hayatının
ne ehemmiyeti olur ki? Benim
için asıl mes'ele o taşı Meryadekin elinden istirdat etmekti.
- Şu halde Elzi Meryadeki, o biçare ve bigünah kadı
nı niçin kaçırdınız?
- Çünkü ben madam Meryadekin taşın saklanmış ol duğu mahalden haberdar olduğu kanaatindeyim. Diğer
taraftan bu kadını söyletmek,
taşın saklandığı mahalli kendısinden öğrenmek pek kolay
bir şey olacaktırda ...
- Demek ki icabında bir
kadına bile işkence etmeği
göze alıyorsuDu:z: öyle mi?
- Azizim mösyö, ben istediğim, ·ele geçirmek için } a up
tutuştuğum o taşa malik olabilmek ıçın lazım gelirse
dünyaya bile ateş verebileceğimi söyliyorum da siz bana
daha
kadına
işkenceden
falan bahsediyorsunuz. Galiba
siz benim dünyada ahlak ve
fazilete metelik vermiyen bir
felozaf olduğumu anlayamadınız.. İnşallah pek yakında
bunu kendi hesabınıza anlarsı uz ..
- Demek ki ben şimdiden
tabutumu ve mezarımı ihzar
' .
h?
ettıreyım...
a.
- Fena olmaz.
- Çok iyi ama ben ölünce
sizde «Deryayınur» un nerde
bulunduğunu asla öğrenmiye
cek ve bu taşı ele geçirmek
ümidine ebediyen veda etmiş
olacaksınız ...
- Neden?
Baron bu suali sorarken
gözleri ateşler saçmıya başla
mış, bütün siması korkunç bir
şekil almışb. Öjen amca herifin en hassas noktasına temas
etmiş olduğunu
anladı
ve
kemali sükunetle devam etti:
-

ctı•

l

a~

Motorlar ve tezgahları
\r er<·si,re size takcliııı e<ler
lky.oğlu,. Tünel nıeydanı l\lctro han

DOKTOR Taşçıyan
Paris seririyatından mezun
ve 28 sene tecrübeli Frengi
ağrısız ignelerle, belsoğukluğu
idrar darlığı ve zaafı cinsiyetin elektirikle
kafi seri ve
ağrısız tedavisi Eminönünde,
İzmir sokağında N. 4

l. tanbul ı\nkara caddesi N 60

~vkaf müdüriyetinden:

lııiit~ta~a hastanesinde mevcut elli adet dökme soba ile yüzü
lııet ~avız kahil saç soba borusu ve apeks sisteminde milstater ~ateferruat rontken makinesi aleni müzayedeye vazedi(sl i artın yirmi üçüncü cumartesi ııünü saat on beşte iha't 'l~ l editcce§inden talip olanların şeraiti anlamak üzere
111Urat1Ul evaıım idaresine ihale günü de idare encümenine
aat arı.

1

mı?

Emrazı

dahiliye

Veren1
ve

göğüs hastalıkları mütehassısı

Doktor

ŞEKİP HABİP
Ayasofya Yerebatan Hacı
Süleyman aparbmanında Cu martesi Pazartesi Çarşamba
ve Perşembe. Tel. lst. '3035

Ceınaletlitt

Çünkü taşın nerede gizli
bulunduğunu bilen benim ve
size bu sırrı asla ifşa edecek
te değilim.
- Bense bunu muhakkak
surette ifşa etmiyc mecbur
kalacağiniz kanaatindeyim.
- Beyhude hulyalara ka •
-

1\Nf:

-.o~~ ·~:J-+-+-~
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2000 sene sonra
neler olacak?

Aln1anlar ( \ 1els ) iı1 \ TC ( J;;ı,T<'r11)
in l'()1naı1larında11 ilha111 alar(. k
111uazza111 l)ir biııa yapı~"orlar

pılmayınız.

- Ben bu taşı ele geçirmek için icabında hayatımı
bile güle, güle feda ederim.
- Evet ama siz kendi hayatınızı değil benimkini feda
etmek istiyorsunuz. •
- Şayet taşı bana teslim
ederseniz hayatınızı bağışla

t

rım.

Ama serbes bırakmaz
sınız değil mi?
- Brükselden ayrılmak ve
dilinizi tutmak şartile sizi serbest bırakırım.
- Sözünüzü
tutacağınıza
nasıl emin olabilirim!
- Dikkat ediniz M. Kroşe
siz ateşle oyniyorsunuz.
- Adam siz de! Denize düşmüş
bir adam yağmurdan
korkar mı hiç?
- Dikkat ediniz diyorum
size! ..
- Hakir şahsiyetime ve esasen sonuna 1 yaklaşmış olan
hayatıma ne kadar az ehemmiyet vermekte olduğumu bilseydiniz bana böyle bir tavsiyede bulunmudınız.
- İnsan böyle söyler ama
hayat ne kadar olsa gene sevilir. Can bu ..
- Ben söylediklerimi icabında isbatta edebilirim.
- Görürüz bakalım.
Baron dö Kastrino cenapları h ddetinden bem beyaz
kesilmişti. Mamafi fevkalbeşer
bir gayret . sarfile kendine
hakim olabildi ve gülmeye
başladı. Fakat gülmekten ziyade aglamaya benziyen kokmuş ve vahşi bir hande idi.
Mümkün olabildiği kadar sesini < tlılaştırarak:
- Aklımızı başımıza alınız
düşününüz, dedi, bunun içinde
vaktimiz var! ..
- Çok naziksiniz! Demekki burada esiriniz olarak kalıyorum öylemi?
- Şikayet mi ediyorsunuz?
Sizi bin bir gece masallarındaki
gibi murassa bir odada bin
bir kıymettar mücevher arasında oturuyorum. Dünyanın
en kıymetli taşlan bakın12,
etrafınızda! Şikayet ederseniz
haksızlık etmiş olursunuz. Baron de kastriv bir müddet
sükut
ederek
muhatabına
baktı. Sanki Öjen amcanın
gizli düşünceler:ni onun gözlerinden okumak istiyordu.
(Mabadi var)
-

'•
Almanlar (Vcls) in ve (jülvemin) in roman\an:d<n i" am
alarak muhayyel bir filim yapmaktadırlar. 2000 sene sonra
neler olacak? Mevzuun esası budur,

Günün birinde insanlar· cazibei arziyeden müteessır olD:r.
yan bir tayyare yapmakta, bu:ıunla bütün kainatı dolaşmakta
yakın uzak bütün yıldızları gezmektedirler.
Bu ana hatlar dahiline bir de hikaye sıkıştırılmış, bu
retle kurdelenin can sıkmaması temin olunmuştur.

su•

Filim (UFA) stüdyolarında çevrilmektedir.
(UFA) şirketi bu eser için iki sahne vazu tayin etmiş, bu

, fCHiZE(

. TENEFFÜSİYENİZİ

YALDA
PASTİLLERİ İLE

•fkaye ve

kuvvetıendiıin

BÜtÜ• eczane ve ecza
·.depolarıocıa

.,

satılır.

lVALDA

,

hmlal Uf'JH kıtıılal"
deraııiiaıı. talep edlııtı

adamlar iki sene müddetle kozmografy;. mebahisi üzerinde
tetkikat icrası ile meşgul olmuşlar, neticede kurdelenin çevrilmesine başlanmıştır.
Resimlerimiz 200 sene sonraki tayyarenin arzden ayrılırken
dahili ve harici manzarasıw bir de kamerden bir manzarasını

DİKİŞ YURDU

göstemıektedir.

Akaretlerde. Her
gün talebe kaydolunur.

yakındır.

Beşiktaş

Filimin sonu

mevnı

itibarile

( Metropolis ) inkiar çok

(

CUMART.f:Si

Telefon:

...

1()

is.

on

MART

'929 .

Bil

İstanbul vilaveti emvali ınetruke
sokağı

1

N.

kıymeti

nevi

Yeni mahalle

atik pazarb~ı
cedit mektep

34-86

İ<.

En nıi•ken1n1el ve tanı
avarh saattır
l)akika sas..

muhammeni
7600 mefsuh
bedeli ihalesi

ınaz,
natlı

Altı oda, iki mutbak 4 hala, sarnıç ve bir mikdar bahçeyi havi:
Balada evsafı muharrer hanenin bedeli sekiz senede mukassiten tediye edilmek üzereo
17-3-929 tarihine müsadif pazar günü saat 15 te müzayedesi mukarrerdir. Talipler'n bedeli
m•hammenin yüzde 7,50 hesabile 300 lira pey akçeleri ve ya muteber banka mektuplarile '
~mvali metruke satış kom;syonuna müracaat eylemeleri .
•
sokağı

.
Şayanı

hayret güzelliğin ancak KREM PERTEV ile idame
ve temini kabildir.

kıymeti

N.

•okağı

Cafer Ahi Çelebi

çoban

N.

çeşmesi

uvei

hissesi

ve gayet ehven fiatlarla
İstanbulda, Bahçekapı tramvay durak mahallinde:

Kopernik Haçaduryan
veren fotograf

munkalip mahallinin 630 hissesi lira 1000
«
«
21 O «
«
500
Bir senede merbut olan balada evsafı muharrer her iki dükkandaki 840 hissenin 20-3-929
tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te füruht edilmek müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin yüzde 7.50 hesabile 112,50 lira pey akçelerini mal sandığına teslim ederek emvali
metruke satış komisyonuna müracaat eylemeleri.

okçu Musa

1Türkiye ziraat bankası

hazineye ait
kıymeti
N.
nevı
nısıf hissesi muhammenes
s:ıkağı
lira
ve caddesi ve şişhane atik 70-72 Cazoplo namile ;
20,000 sekiz
karakolu ve tramvay cedit 82
maruf ma dükkan
taksitte
güzergah•nda
apartıman kagirdir

1

1

On daireden ibaret olup 1, 2, ve uçuncü daireleri üçer oda birer mutbak ve birer
haladan dördüncü dairesi dört oda bir mutbak bir haladan 5, 6, 7, 8 v.e dokuzuncu'Jdaireleri beşer oda birer mutbak birer haladan ve zemin katı odunluk ve çamaşırlık ve alektrik ve terkos suyu tertıbat ve tesisatını havi olup tahtında birde bakkal dükkanı vardır.
edeli sekiz sene ve müsavi taksitte tediye edilmek şartıle balada evsafı muharrer .ma
dükkan kagir apartımanın hazinaye ait nısıf hissesi 20,000 lira bedeli muhammen ile ve
kapalı zarf usulile mülkiyeti müzayedeye vaz olunmuştur. Teklif zarfları 28-3-929 tarihine
müsadif perşembe giinü saat 15 te kiişat, haz;neden alınacak emre göre muamele ifası
mukarrer bulunduğundan taliplerin yüzde yedibuçuk hesabile 1500 lira teminat akçelerini malsandığına teslim ederek emvali metruke satış komisyonuna müracaat eylemeleri.

i

Devlet demir yolları ve limanlar.ı ı

umumi müdürlüğünden:

Sa.nsun, Sivas hattı üzerinde kain Musaköy İstasyonundan hattı mezkiırun Kayseri, Siyas
hattı ile mültekası olan Kalın istasyonuna kadar olan takriben 80 kilonıetroluk bir kısmın
inşa"tı 18 mart 929 tarihine müsadif pazartesi gününe kadar münakasaya vazedilmiştir. Talipler mez' fır günde saat on dört buçuğa kadar Devlet demir yolları yazı işleri müdürlüğünce
kabul edilecektir. Bu münakasaya ait şartname ve saireyi arzu edenler yüz lira bedel mukabilir,de Ankara Devlet demir yolları ve limanları maliye ve muhasebe işleri dairesinden terarik
ed€ b ·lirler .

ıaÇ

müfettiş namzetleri

müsabakası

1

Müştemilatı:

·ı ı

1 Nisan 1929 tarihinde yapılacak olan imtihanla 15 müfettiş
namzedi elınacaktır. İmtihanlarda muvaffak olanlara başlangıç
ta 120 lira aylık ile seyahat ve teftişlerde yol masrafından
ayrı olarak 5 lird yevmiye verilecektir.
··fettiş namzetleri stajlarını bitirdikten sonr:ı müfettişlik
imtlh:ını vererek mlifettiş olacaklardır. İmtihanlarda ve teftiş !erde foKalade muvaffakiyet gösterenlerden ecnebi lisanı bilenler bir sene müddetle Avrupaya gönderileceklerdir.
Talip olanlar kabul şartlarını öğrmek için Ankarada ban kanın teftiş müdürlüğüne bulundukları yerdeki ziraat bankalarından alacaklan beyannameyi doldurarak göndermek ve ya
bizzat vermek suretile müracaat edebilirler.

Her evde bulunması elzem cihanşu
mul bir şöhreti haiz Klaı f !ld Alpaka
Bıçak, çatal ve kaşık sofra takımıdır.
KLARFELD ALPAKA, dayaıııklığı
ve par:aklığı itibarile güınüş takımla
rı ,yerine kaim olunur. Güzel model!eri her sofra için bir ziynettir. Türkiye için yegane cipoziterleri : J. Şgringcr ve V. Amon Hasırcılarda
Medina han N, 2-4

Öksürenlere

1arlnlZI ihzar
Bahçekapıda Salih Necati-eczanesinde
ettiriniz. Reçeteleriniz taze ede- Doktor A. Kutiel l

viye ile, ciddi bir dikkat ve istikametle
tahı:ı; 165 kuruştur.

..,
• 8 a11k yagı
HaIIS

balık yağının

kiloluk
edene bin lira var.

şişeleri

90

yapılır.

Dakik idrar

Bahçekapıda Salih Necati ec-

zanesinde taze birinci morina
kuruştur. Mağşuşiyetini ispat

Elektrik makinelerile belsoğukluğu, idrar darlığı,
prostat. ademi iktidar, ve belgevşekliği serian ve elit ile fregiyl ağrısız tedavi eder.
Karaköyde fırın sırasında

Çocuk gıdaları
Üsküdarhlara müjde zik,
pantalon

emmuşamb ı, göğüslük, şiringa lastiği, Cam şirinğa, lastik sonda, derece !rlbi
bilcümle eşyayı sıhhiye ile krem, diş macunu, podra,
o
kolonya, esans gibi tuvalet eşyalan uncular sokağında yeni ıtrıyat ve levazımı tıbbiye mağazasında ucuzca tedarik edilir.

aarif vekaletinden:
Millet mektepleri müdavimleri için Vekaletçe kıraat kitapları yaptırılmıştır. Bu kitapları ikmal ettikten sonra müdavimlerin seviyelerine göre resmi ilk ve orta mektep kıraat kitaplarından muallimlerince intihap ve kendilerine tavsiye edilecek
olanlan takip edecekleri de alakadarlara tebliğ olunmuştur. Bu
itibarla Vekaletçe hu mektepler için ayrıca b~ka kıraat kitabı kabul olunmıyacaktır. Bu maksatla Maarif Vekaletine Talim ve Terbiye dairesine müracaatta bulunulması ilin olunur.

, Eozfıe!efde (e. ecza de.'
polarında bulunur .

.

ş:ı:ıt dcpo~u.

İstanbul mahkemei asliye
birinci ticaret mahkemesin·
den: Ahmet Semaiş beyin
Cemal beye deyni bulunan
(8448) liranın temini istifası
zımnında merhun 1918 sene·
sinde İngilterede imal edilmiş
oliın 115 kadem tul 22,1 ka·
arz ve 12,1 umuk 135 rüsum
275 gayri safi 175 ·hamule
tonilatoluk İstanbul limanına
mensup 22500 lira kıymeti
muhammeneli (Kıçta iki hu·
susi beş umumi ranzalı ve
başta dört hususi dört umumi
ranzalı kamara ve üç adet
onar kişilik maa takım filika·
yı ve 300 kiloluk iki tonoı
dcmirile ağrıca elli kiluluk
bir demiri ve 20 kulaç 3 bur·
gatalık, ve 40 kulaç 7,5 bur·
gatalık halatı ve yelken bezindeıı
tenteyi beton çimentolu iki
anbarı bir vinç ve bir ırgatı
iki adet ispirtolu sehpalı bir
adet müteharrik ispirtolu üç
puslayı ve - 35 - adet man •
tarlıve - 7 - adet . büyük can
kurtaranı -20- sandalye yedek
bir demir dümeni ve elektri
dinamosile saireyi muhtevi )
makinesi - 62 - hakiki beygir
kuvvetinde olan KARA Bİ •
GA vapurunun bilmüzayede
fürutuna karar verilmiş ve 2~
Mart 1929 Salı günü ihaleı
katiyesinin icrası mukarrer
olmakla talip olanların kıy •
meti muhammenesinin yüzde
1O nu nispetinde pey akçesini
hamilen yevmü nıezkfırde saat
10,30 da Kabataşta Salı pa ·
zarından 150 metre açıklıkta
bulunan mezkur vapurda hazır
bulunmaları ilan olunur.
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Galatasaray karşısında Parizyana birahanesinde her akşam gece yarısına kadar icrai ahenk eder. Bayramda vaktınızı hoş geçirmek isterseniz Parizyanaya gidiniz. Nefis
mezeler, ehven fiatlar, muhteşem salon.
Kemençeci Aleko
efendi Hanende Aksaraylı hafızYaşar
Udi ve piyanist Y orgi «
Hanende Ağyazar
Kanuni Hasan
«
Hanende Faruk
Kemani Nubar

İlan muhteviyatına dikkat
llunmakla beraber bu husust
mes'uliyet kabul edilmez.

Şehremanetinden:

Burhaneddin
ı

Gazetemizde il!tİşar eden
bütün yazıların hakkı
mahfuzdur.
.
ı-\bone sartları
Vilayetler için; Senelik 1700
altı aylık 900, üç aylık 500
kuruştur. Ecnebi memleket·
!er için: Senelik 3000, alt'
aylık 1600, üç aylık
900 kuruştur

Fatih dairesinden: Hacı Halil Attar mahallesinin Uııka
panı caddesinde 9-11 harita
ve 156-158 Eski 168-170-172
Şevval 4 1347
yeni numaralı kagir dükkanın
yanlız arka duvarı hedmedil'/'rı!.Ti111
memek şartile enkazı kapalı
Güneş 6,22 Akşam 1~.;~
zarf usulile füruht edileceğin
Öğle 12,25 Yatsı 1 , ()
den talip olanların martın 31
ikindi 15,40 İmsak 4 •4
nci pezar günü saat on beşte
daireye- müracatları ilin olunur. Mes'ul mGdür: Selim RatJ•P
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-

25
50

felgraf: i._t:.ınbul Saat

hastanesi
operatörü
Muayenhane: Beyoğlu, Rus
sefarethanesi karşısında 348
numara! Suriye çarşısı apartımanı 8 numarada. Telefon:
Beyoğlu 1615.

-

J lanızlu han 9-14

PARİZYANADA

Cerrahpaşa

toS)'işufubudur.

-

NES'Eİ l\ll1 SİKİ IIE)'E'ri

Ahınet

Zafiyet• umurrilyede
ı·e haİl.nekahe~•etr mües·
sır lıaç cAlsenotera·

Hilrnrdo l,C'vi Y(• hiı·:uıcri

Sinci
4üncü
3:incü
2nci
linci

Katranı Hakkı E 1'.v·em

Operatör

ARSENOFEH~TOS
, -

.

makinaları

YALNIZ 2 !, liradır
Taşra mekt.eplilerine lazım gelen izahat derhal verilir
DİKKAT: Geçen sene görmüş olduğumuz rağbetten
dolayı bu sene dahi mağzamızdan alınan filim ve camların banyoları (Developpemant) meccanen yapmakta devam
S'Jlilmektedir.

•~issenin beı anı:
Her iki dükkanın bakkal gediğinden
Mağaza
«
mağaza
«

i'Jahallesi

satılmaktadır.

Mekteplilere mahsus !?titcet~!

muhammenesi
lira
1500 peşinen

atik 15-17 iki bap dükkan
cedit 15-21

ait her cins cam, filim, kart
kağıt, kar;ton, al bum, makina ve saır eşyalarımız gel-

Fotograf malzeme deposunda

dukUnlaırndan arayınız.

saat
>atış.

TTcr cins

miş

kıymeti

r" ahallesi
Babı<

Fot ograf a

Ba~lıca

Toptan

ı<tanlıul,

munasebetile

muhammenesi
lira
Beyoğlu
Hüseyin ağa
Taksim atik 31 cedit 41
9000
sekiz taksitte
Müştemilatı: Zemin katile 4 kat ve kagir olup 9 oda bir mutb~k ve iki halası vardır.
Bedeli sekiz sene ve müsavi taksitte tediye edilmek üzere balada evsafı muharrer
1 1-:.igir hanenin mülkiyeti 9000 lira kıymeti muhammene ile ve kapalı zarf usulile müzayedeJ y;: çıkarıldı. Teklif zarfları 1-4-929 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 te küşat ve
!- !'istizan hazineden alınacak emre göre muamele ifası mukarrer bulunduğundan taliplerin
yJı:de yedi buçuk hesabile 675 lira teminat akçeleri ve ya muteber banka mektuplarile
\'Övm ve saati mezkiırda Emvali metruke satış komisyonuna müracaat eylemeleri.

teıni

ve ehven fiatla satıln1aktadır .

Müştemilatı:

mahallesi

3872

OKSA

-Dikkat ediniz

4000 bedeli

:na dükkia
hane

maklup
cedit 1

;'1)ARE İŞLE~

•

lira

1201

Yeni İlacıdır. Dahilen Alınır. Eczanelerde
arayınız. Hasan Ecza Deposu

Trepar. ol, Feangının
maha\lesi

.
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