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her yerde (5) kuruş

~T.unanıiı f ~yezanın~an · bir · çok Romen ve Bulgar şeliirleri ·büyük
karşısındadırlar.
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6t fiatlan pek

pahalı... Bu

llıeniatde

etin okkası 130-150
la.r.~ satılıyor. Her sene kuzu mevsiminde et ucuilarkllll, iN sene hadisatın tersine
>ilrii.esini esnafın insafsızlı
ğına •e ihtikarına mı, yoksa

Şeb.emanetinin uyumasına mı
atletnaeli, 'bilmiyoruz.
M.ı.aldı:ak
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olan şey şudur
ki. kuzu etini bile bugün
170 k.Uruştan aşağı almak
ınümkiiıa değildir. Et te, • ek ııııS Ye süt gibi, halkın hayati
ilıtiyaç mevadındandır.
B. itibarla tanzim edilmek
İst~e de, son süt şirketi tecl'İı.~den ve bu yüzden de
süt ffatlannın yükselip öylece
kalmuından sonra, insan, ala~adar makamları bu gibi meva·
dı gtdaiye işlerini halletmektcı
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- Çiçerin yoldaş ta Rusyadan teb'it · mi
cinayetin tafsilatı ·pek · miithiştir.
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.2 - nci sahifemizde:
Telgraf, Poli< haberleri,
Yl'

.Şehrema~eti, Ankaraya
müracaata mecbur kaldı
Şehremaneti , Kadıköy hava
gazı

3 - ncü

~aire.

sahifemizdeı

Günün ı ari hi, kari sü tun~
"lcyit Ali reis.

4 - ncü sahifemizde:
llir avuç

kiıl,

St· rsc rili ğiınin

şirketi

Akşl1mki

feci cinayet

ed~tm: · ~n
Facıa tafsilahnı altı yaşındaki bir çocuk anlattı

!'.ırın ?
haııralerı,

5 - nci sahifemizde:

hakkında,

hilkiımete müracaat
e " meği
düşünmekte dir. Kadıköy
elektrik imti yazına da sahip olan bu
şirket, muka velesi muci bince vücuda
getireceği te -

SutL''llJ. sütunu, Dünya ~ üunu,
.Sattl « IJ • O hiç çalar ını ~

Bugün ·gelecek
seyyahlar
Bugün limanımıza « 400 »
kadar seyyah gelecektir.

l\mlıkciy fıapa y11:ı şirkeliııiıı ıııerke::ı

sisatı yapmamıştır.

Mukavelesine göre, şirket
1000 kilovattan dun olmamak
üzere bir elektrik fabrikası
tesis edecek ve mukavelenin
iradei milliyeye iktiranı tarihinden itibaren "6 11 ay zarfında, bu fabrikanın projelerini Nafıa vekaletine takdim
eyliyecektir.
Mukavelenin iradei milliyeye ikti ranı tarihi, 1340 oldu-

ğu halde, şirket bu tealıhü
dünü ifaya başlamamıştır. E-

manet,
keyfiyeti hükumeti
merkeziyeyi arzedecektir. 6 ,

Bir kavga
Eminönünde Keteneilerde
Sabuncu hanında mücellit çı
rağı Onnik ile Yumtof arasında kavga çıkmış, birbirlerini demirle başlarından yaralamışlardır.

Su şirketinde vaziyet ve ihtilaflar
İstanbul Şehremaneti menba sulan şirketinde ahiren
bazı tasarrufat temin edilmiş
tir. Bu sayede, umumiyet itibarile, maaşat ve sair masraf
oldukça muntazam
olarak
tesviye edilmektedir.
Şirketteki eski
ihtilafatın
için için devam ettiği anlaşılmatadır.

\ ·;ı,torya

1\r15cııos

\ 'iıjııı
Dün gece Beyoğlunda Kal- ' sunda artistlik eden Viktory ~
yoncu kulluğunda iki kadının
isminde bir dansözle münaölümü, bir kadının da ağır
sebet tesis etmiş ve onunla·
surette yaralanmasile neticeyaşamıya başlamıştır.
!enen müthiş bir cinayet olAradan bir haylı müddet
muştur.
geçtikten sonra Viktorya dosBu hususta aldığımız tafsituna:
!ati kısaca naklediyoruz:
- Nazif ben Mısira gideKaiil kimdir?
[Mabadi 2 inci sahifede) '
Katil Harbiye mektebi mürettiplerinden hanende namiyle
maruf Server Naziftir. Server
Nazif bundan bir müddet
eve! Şevki efendinin tiyatro-
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Uzak görmekte kendini h ::k~
bu!Ufor. Fakat hiç olmazsa
lzoıir belediyesinden örnek alltlslll, İı:mirde et fiatını ucuzlatmak için açılan mücadele
İyi s-ereler verdi. Acaba bitiın Şehremaneti bunu da yaJlamar; mı?

Tabanca çalan...

Üsküdarda araba meydanın
da Hamdi beyin dükkanında
Mustafa -Nesip isminde birisi
lrirnıiş, çekmeceyi kırarak 116
lira ile bir tabanca çalmıstır.
Sarik yakalanmıştır.
.
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etmiş ve yeni idare hey' etini
intihap ederek · mesaisine nıha
yet vermiştir.
Kongre, reisicumhur hazretlerile başvekil İsmet ve M.
M. reisi Kazım paşa hazeratına kongrenin tazimatını ar;
zetmek üzre . bir hey' et ayır·
mış ve Vasıf beyi derneğin
fahri reisliğine intihap etmiştir,

garip türedi!

IHI~rr ~~i ~~wnw<!J)ır

Bilmiyorsanız bakınız,

kcıdın niçin yaradılmış?
Siz hiç ömrünüzde, önüne
~elen genç kadın ve kızlara
~anı a~eden ve bunu iftiharla
er rastgelene anlatan insan
gördünüz mü?
Görı:ııedi nizs !
böyle bir ta nesini anlata lım da dinle yin:
·
garibi'k
mizin mahalli
~ueriltııeti.. Fenerdir. İşi · gücü de
kad gun sabahtan akşama
'İta.dar oradaki iskele cadde geçen genç kız ve
llra ilim aşktan ibarettir.

~

lt,d:

Aşık

Tahminen yirmi yaşlarında
olan bu delikanlı gözüne kestirdiği bir genç kızın peşine
takılır ve derhal şu nekarata
başlar:

-Küçük hanemfendi, ne
o böyle, bendenize iltifat
buyurmadan
geçiyorsunuz.
Yoksa bendenize tenezzül

Çatalcanın

Kestanelik m:ıhal
lesinde sakin Nasliç mübadillerinden Aziz, odun almak iizere
köye gitmiş ve avdet etmemiştir.

Yapılan

tahariyat neticesinde,
Aziz ile yanındaki iki eşek
soğuktan donumuş bir halde
bulmuşlardır.

Güzel san'atlar
t=:r1

ı

buyurmadı nız

mı?

Soğuktan dorıup ı
olen zavallılar!

Fakat küçük hanım, emin
olunuz ki bu civarda bende [Mabadi 2 inci sahifede]

birliğinde
Güzel san'atlar birliği musiki şubesi bu s:ıbah bir hey'eti
umumiye içtimaı yapmıştır.
Bu içtimada cemiyet rci5i
Seyfettin bey icraat raporunu
•
okumuş ve yeni hey'eti idare ,
intihabı yapılmıştır.

(

Sôn Saat

.:ahife '">

Mart20

il

Bıy..·;t""-.;~~i::.ı..aa~~ ID>tfil ıkW'ı m Ilı. kce

·ı

Isı)a11~ra

•

lam kıran "'sarhoş ağır surette

Bazı

ecnebi
gazetecileri
dava . ediyor

Önümüzdeki cuma f?ünü Betiktatla G. F
mulıte1iti ve G. F kü(,:ükleri karııl411yorlar
İl<i ay

sonra ( nungarya •

b.ıyramda Beşiktaş - Fener\ıahçc muhteliti ile Galatasaray ve Galatasaray - Beşikta~

muhtditi ile Fenerbahçe arasında birer futbo müsaba! ası
yapılmış ve bu maç.ar fut\ıd
f.ıaliy tim_z içın gı.izd bir ba
!angıç olmu tur.
Bu üç takımı::ıız arasında! ·
musabaka seris:ni tamamlamak için önümüzdeki Cuma
güntine de Galata aray-Fener
muhtelitinin Beş.ktaşla karşılaşması taharrur etmiştir. Ma"lüm oldugu üzerı; G. F - B
muhtelitinc 2-4 mağlup olmuş
F. G-B muhtelitile birer sayı
ile berabere kalmıştı. Nazariye ı
itibarile F-B muhtelitinden b!raz daha kuvvetli olması lazım
gelen G- B muhtel iti karşısın·
da Beşiktaş takımının nasıl
bir netice alacağı çok merağa değer •
Binaenaleyh bu maçın diğer
iki maçtan daha heyecanlı ve
dikkate şayan olacağı muhak-

gelecek

vamına başlanacaktır. O gün
yapılacak müsabakalar ber-

veçhi atidir:
Stadyumdıı: Vefa-Süleymaniyl' 14-15,30 Hakem Şeref bey.
G::. tasaray-Bc~ıktaş 16-17,30

aakcn' Abdi'lJah bey.
(ad !,öy'in-1"' Torkapı-Kammpaşa 14-15,30 H kem İzzet

bey. Fatih-Kumkapı 15,4517,~5 Hakem İzzet bey.
/zmir maçı hakkında
Fut bol heyetinden: Bayramda lzmirde üç müsabaka yapmak üzere heyetimizden mü sa<ıde talep eden Süleymaniye
terbiyei bedeniye yurdu dave•
tin çok acil olmasına mebni
tam takımile işbu seyahatın
hüsnü suretle intacına imkan
bulamıyacağını hini müracaatında
söylemesi
üzerine
heyetimizce ittihaz kılınan
karara
teyfikan
m ez k ü r
takımın mıntakamıza mensup
kulüplerden bazılarile takviy{.sinde müsaade ita kılınmış ve
kak•ır.
keyfiyet futbol FederasyonunBu maç ayni zamanda (5) ca da tasvip edilmişti.
nisanda başlaması takarrür
Anadolu ajansının gazeteleeden lik maçlarının ikinci dev- j re vermiş olduğu tebliğte
resinde Beşiktaşın en kuvvetli , Süleymaniye kulübunün İzmirde
rakipleri G. ve F. karşısında ayrı 1 yapmış olduğu müsabakalaayrı alacağı neticeler hakkınrın fstanbul muhtelitine atfeda da bir fikir vermiş oladildiği anlaşıldığından mezkür
caktır.
mÜ5abaların İstanbul muhteliFener. Galatasaray
tile olmadığı tavzıhan tekzip
Ayni günde Fenerbahçe ile
olunur.
Calatasaray küçükleri karHakem kursu küşat
şılaşacaklardır.

ediliyor

1-lungarya gelecek
Türkiye Futbol FederasyoÇoktan beri sahamızda ecnundan: 1929 senesi 1 hazinl'bJ takımları görmiyorduk.
ranında hitam bulmak üzere
Fut bol bilgimizin artmasına
Futbol (Hakem kursu) küşal
.. c k•"
sebep olan bu temasların
e dııc
ı..ı •
yapılamamasına birinci amil
Her hatta perşembe, pazqrhavaların her hangi bir teklifi
tesi akşamları şimdilik saat
kabule imkan vermiyecek şe
on yl'di buçukta başlanac~ :,_
kilde fenalığı idi.
olan dersler:n birincisi 25-392"; pazartesi gi:nüdür.
Haber aldığımıza göre bu
Kaydolmak istiyen zevatır
noksan bir iki ay sonra ziyah~r gün saat dörtten sonra
desile telafi edilmiş olacaktır.
Eminönü Rıhtımhanında "9,,
bu seneki Macar birinciliğini
numaralı Federasyonlar mer~
kazanması çok kuvvetli olan
kezi kitabetine lüzumu müraHungarya ve ya şehrim'.zin
caatları tebliğ olunur.
tanıdığı F. T. C. takımıııın
haziran eviısitinde şehrimize
Voleybol müsabakaları
üç maç yapması takarrür etMıntaka Basket ve Voleymiş gibidir.
bol hey' etinden: 21 - 3 - 929
Bu tahakkuk ettiği takdirde perşembe günü Beyoğlu AmeHungarya 21, 23, 28 haziranrikan kulübünde Mıntaka Voda takımlarımızla karşılaşa
leybol birinci ve ikinci takım
caktır.
ları maçlarına devam edileBalkan kupası
cektir.
Ba kın takımları arasında
Birinci takımlar
yapılacak maçları tespit için
1 - Beykoz - Hilal hakem
yapılacak içtimaın 14 nisanda
Sami bey saat 14
Belgratta akti takarrür etmiştir.
2 - Vefa - Kasımpaşa haLik maçları
kem Bedii bey saat 14,45
Futbol hey'etinden: 5-4-929
İkinci takımlar
cuma gününden itibaren futbol
1 Fenerbahçe - Vefa
birincilik müsabakalarının dehakem Basri bey saat 15,30

İki kaza
Çatalcada Halil isminde bir
adam iki arkadaşı ile birlikte
ava gitmiş, avdetinde kazaen
çifte ile kalbinden vurulmuş
tur.
Sılivride sakin Recep oğlu
Ruşen,
belindeki tabancayı
düşürmüş ve tabanca patlayarak çıkan kurşun ayağına
isabet etmiştir.

açık gözmüş!
Karagümrükte oturan Hacı
Ahmet efendi dün Ayasofya
da seyyar kestaneci Rasule
bozdurmak üzere elli liralık
bir evrak nakdiye vermiş,
Rasul parayı alıp kaçmışsada
bir milddet sonra yakalan-

Ama

mıştır.

Evkaf umum müdürlüğünden:
PAZARLIKLA KİRAYA
VERİLECEK EMLAK
Bahçekapıda dördüncü vakıf
hanın asma katında 37, 38 ve
39 ve 40 numaralı odalar
Müddet: 19 mart 929 salı
günü saat on dört buçuğa
kadar.
Yirmi gün müddetle ilan
edilen balada muharrer emlakin pazarlıkla kiraya verilmesine Encümen idarece karar eerilmiştir. Talipler şart
nameyi okumak ve teminat
it_a ederek icara ait taleplerim dermeyan eylemek için İs
tanbul Evkaf müdüriyetinde
vakıf akarlar
müdürlüğane
müracaatları ilan olunur.
Evsaf ve müştemilatı hakkında malümat almak isteyenler müzayede odasındaki ecri
ınisil raporunu okuyabilirler.

at aynı ı,:unuc ınu---' •

, .. A:,, · ihtivarive

mükellef tu- \\

yaralandı
Malatyalı
sabıkalı dün

Nuri isminde bir
gece Eminönünde Hasan efendinin kahvesinin camlarını kırmıştır. Bu
hareket Hasan efendinin fena
halde canını sıkmış, tabancasını çekerek Nuriyi üç yerinden ağır surette yaralamıştır.
Mecruh hastaneye yalırılmıştır.
Carih mevkuflur.

Madrit, 18 ( A. A.) - M.
Prime de Rivera, bazı ecnebi
gazetelerde mevhum arbehakkında
intişar
deler
den
asılsı7. haberleri tekmeşğul olduzip etr:ekle
ğunu gazetecilere söylemiştir.
Başvekil bu yanlış haberleri
neşredenler hakkında bu şayı
aların devam ett'ği memleketlerdeki mahkemderde dava ıkaıı1e ccler.:k zarar ve
ziyan talep etmiye karar verdiğini de ilave eylemiştir.
M. de Rivera efkarı umumiyenin yüzde
doksanının
kendisile beraber bulunduğu
nu Madritte gayri tabii bir
şey olmadığını ve olmıyaca ğını tekrar eylemiştir.
Camcıların grevi
Bruksel, 18 (A.A.) - Cc.r.ı
fabrikalarında çalışan amele
ücret mes'elesinden dolayı
grev ilan etmiştir. 6 bin ki§i

Çarp

Cicerin de teb'it
mi edildi?
'

'

şt~lar

Dün saat on sekiz buçukta,
Şişane yokuşundan inmekte
olan şoför Mehmedin idare sindeki 3800 numaralı otomobil ile şoför Mur~ın 3695
numaralı otomobili müsademe
etmişler, hastı ra uğramışlardır.
.Şoför yakalanmıştır.

Otomobil

aliında

Nışantaşında Taş ocağı

sokağında 47 numaralı
evde
oturan sekiz yaşında Sait ismindeki çocuk dün Tatavla
caddesinde 1564 numaralı o·
tomobilin altında kalmış, ba-

işini bırakmıştır.

'

Komisyondaki müessif hadise

1

Berlin, 17 (Maten) - «Servis de la pres demokratik»
bir kaç aydan beri Berlin
civarında tedavi
olunmakta
bulunan Rus har. komseri
Çiçerin:n Stalin tarafından nef· \
yedilmiş olduğu için Almanya•
da kalacağını ve Berlindeki \
Rus sefaretile temas etmedi·
ğini yazmaktadır.
n

şından

yaralanmıştır.

Şoför

yakalanmıştır.

mı, intihar mı?
Galata hanı önünde bağlı
bulunan Cumhuriyet motörü
sahibi Rıza kaptan bir kaç
günden beri tagayyüp etmiştir.
Denize düşmesi veya intihar
etmesi ihtimali nazari dikkate
alınarak dün dalğıçlar vasıta
sile taharriyat yapılmış ise de

Kaza

bulunamamıştır.

Almanyada diktatörlük mü?

İki yangın

Paristen bil Atina, 17 Dün gece iki yangın olmuş
tur:
dirildiğine göre Alman Reisi1 - Tahtakalede Hatapkapı
cumhuru Hindenberğun pascaddesinde Anastasın boya
kalya yortularından
sonra
ve zift dükkanından mangalhükümeti azlederek M. Luperin riyaseti altında bir hüküdan sıçrayan kıvılcım yüzünden
met teşkil edeceğini ve kayangın çıkmış, dükkanın bir
nunu esasinin «48» inci madkısmı y-ımmıştır. Dükkan iki
desi mucibince Almanyada
bin liraya sigortalı olduğundan
tahkikat tamik edilmektedir.
askeri diktatörlük tesh!\ etmek
üzere harbiye nazırı jeneral
2 -· Beyoğlunda yeniçarşıda
Gronhe selahiyel vereceğini t 50 numar~.lı madam Bibinin
(Ninter düçeçaytunğ) gazetesi j odasından yangın çıkmış, siravazmaktadır.
1 yet l'lmed rı söndGrülmüştür.
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Yeni Dir aşık garip türedi!
( 1 inci

~ahifeden

mabat]

-Dünkü yahudi

kızı

ile ne

yaptın?

nizden

yakışıklısını, vefakarım

bulamazsınız! İııanmazsamz gi-

- Ne yapdCağım, peşinden
iske; ye kadar gittim. yalvardım, yakardım, Allahın emri
ile seni alacağım! dedim, dinledi, dinledi, en sonunda:
- Hayda karnağrısı !
Diye bağırdı.
- Ya sabahleyin takıldığın
Rum kızi ne oldu?
Ha, şu uzun boylu kız mi ?
O vadetti, hele dedi, bahar
gelsin ,
sana
varacağım !
iyi ama ben bir kızla kanaat
etmem kil Çünkü ben İstan
buldaki bütün kızların hepsine aşıkım, ne yapayım elimde

din gazinocu Sarı Yaniye so run. Berber Celal efendiye
sorun, Sütçü Bulgara sorun,
iskele ser me muru beye so run! Hem kıyafetime bakıpta
bendenizi min gayrı haddin
cahil bir insan zannetmeyin,
bendeniz aynı zamanda oldukça münevver bir gençim!..
Eğer bu hitaplara maruz
kalan küçük hanim, aşık garibi tanımiyorsa evvela ne söyliyeceğini şaşırır, sonra hiddetle zavallı aşık garibi tersdeğil!
ler. Yok eğer kendisini tanı
Dün çarşaflı bir hanım, yayorsa gülerek:
nında genç, güzel bir kızla
- Şimdi işim var, başka
giderken:
zaman gel konuşalım!
- Valde hanım - dedim - bu
Diye atlatır.
kız
senin mi?
Aşık garip, ters cevap alKadın gözlerini açıp bir
dığı zaman hemen oradaki
bakı'Ş baktı ki ödüm patladı.
çınarlı gazinoya girip içerAma ziyanı yok, ben hepsini
dekilere dert yanar:
biliyorum, bu civardan geçen
- Ne var sanki, gençlikse
kızların hepsi beni seviyor ...
genciz işte. Güzellikse oldukAşık garip, günde hiç de ça yakışıklıyız. Para ise elbet
ğilse on, on beş kıza bu yolgünün birinde ouu da kazanada ilanı aşk eder ve hepsincağız. Ne demek, kendisine
den aldığı cevabı kahvelere
ilanı aşk ettikse günaha girgidip oradakilere birer bireı·
medik ya! Allah kadını ne
nakleder.
için
yaratmış? Erkek için!
Bazan kızlardan, kadınlardan
Tabii erkeği de kadın için!
şemsiye sapı filan da yersede
Ayıp değilya, kızları görünpişkin
delikanlı olduğu için
ce dayanamıyorum. Hoş onböyle ufak tefek şeylere pek
lar da beni görünce dayanaaldırmaz ve ara sıra:
mıyorlar ya:
- Kızlatın vurduğu yerde
Lakin ne yapsınlar ki birgül
bitermiş! derler. Bari çaden kim olduğunu bilmedikbuk
bitsede koklasak!
leri için açılamıyorlar. Mamafi,
Diye içini çeker.
gönüller bir olsun, o kafidir
Ne diyeiim? Allah, aşık gaşimdilik!
ribe kZr açıklığı w--<:-ı dersek,
Bu aralık aşıka b;risi sorar:
gücenen olur ııı·(

~ ---

•

~

Şahitler şayanı

dikkat
beyanatta bulundular

Muhtelit mübadele komis yonunda hey'eti murahhasamız
reisi Cemal Hüsnü beyle hu kuk müşaviri Fuat bey arasında
tahaddüs eden davanın rüyetine dün üçüncü ceza mahkemesinde devam olunmuştur.
İstanbul meb'usu Hüseyin ve
gayri mübadiller cemiyeti ikinci reisi Celal Galip beyler şahit ı
sıfatıle dinlenilmişler, iU'ada 1
mülekabilen bazı fena sözl~r
teati olunduğunu, Fuat beyin
kırbaç salladığını söylemişler

dir.
Celal B. Cemal Hüsnü beyin
Fuat B. silah ç. ekiyor zannile
tabancasın~ davrandığım, fa kat kamçıyı görünce bunu
leşh;r etmediğini ilave etmiştir.
Az! c
m''.tedair tezkere
sun
okunduktan so n r a
Cemal Hüsnü beyin Fuat
beyin re 'sen azle salahiyeti
bulunup bulunmadiğının Hariciye vekaletinden telgrafla
istifamı için muhakeme 23
Mart saat ondörte bırakmıştır.
Mah'kemede okunan azle

Akşamki
artık

ayrılalım demiş,

ve filhakika İskenderiyedeki
kocasının ve ya diğer dostunun yanına gitmek üzere hazırlanmıya başlamıştır.

Fakat bu hazırlıklar mevcut
münasebeti ihlal etmemiştir.

Cinayet

nasıl

Dün gece Nazif

oldu?
yanına

arkadaşı şoför Burhanı alarak
Viktoryanın Kalyoncu kullu ~nda, Çakmak sokağındaki
"12,, numaralı evine gitmiş,
Viktoryanın
annesi, büyük
annesi ve kızı da dahil olduğu
halde oturup eğlenır.iye baş
lamışlardır.

Bir aralık Viktoryanın tekrar Mısır scyyahati konuşul
müş bu esnada da Nazif arkad:ı~ı şoför

Bürhanı

turşu

almıya göndermiştir.

Burhan turşu almıya gittiği
zaman Mısır seyyahati bahsine
tekrar avdet edilmiş, Viktorya Nazife hitaben:
- Ben orada çok kalmiyamiyacağım, kocamle beraber
tekrar İstanbula geleceğim.
O zaman tabii seninle böyle
devamlı surette alakadar olamam; mamafi haftada bir iki
kere gelir, beni ziyaret edebilirsin. Demiştir.
Viktoryanın bu sözleri üzerine annesi Virjin derhal:
- Y 000... ben oniı razı
değilim. Artık
Nazifle hiç
alakamız kalamaz!
.Şeklinde mukabelede bulunmuş ve işte bu sözdir ki
cinayete sebep olmuştur.
Nazif, Virjinin lakırdısı henüz
bittiği sırada hemen tabancasını çekmiç kadının üzerine
ateş etmiş, öldürmüş, annesi'>İ kurtarmak için yerinden
hrlıyan Viktorya da kendisine t-evcih edilen tabancanın alb
k'fşunu ile mecalsiz bir halde
yere yuvarlanmış, bir köşede
feryat ve figan içinde büzülen
büyük annelerı Agavni de iki
kurşunla dünyasına göz yumduktan sonra katil firar etmiş
tir.
Bu kanlı cinayet sahnesinin
yegane şahidi olarak Viktotyanın altı yaşındaki kızı Arşalos sağ kalmıştır.

Bir saniye zarfında attığı
dokuz kurşunla iki kadını
öldüren ve bir kadını da ağır
surette yaralıyan katil firar
ederken etrafına :
« Beni hiç aramasınlar,
kendimi görünmiyecek
bir

tezkerenin

sureti ı

şudur:
Müşavir

Fuat bey efendiye
Efendim,
Reisi bulunduğum Türk
hey' eti mürahhasasında zati
alinizle artık teşriki mesaiye
imkan göremediğin cihetle ve
Mart muhassesatınızı da almış bulunmanız itibarile Mart
nihayetine kadar muvafık baş
ka bir vazife bulmanız eme·
lile bugünden itibaren komis·
yondaki vazifenizden serbest
bulunduğunuzu beyan ve ko·
misyon mesaisine taalluk edip
te nezdinizde bulunan bilcümle
evrak ve vesaiki izahatı lazi·
me ile beraber muavininiz
Cevdet beye dcvretmenizi rica
ederim.
Keyfiyet, ayrıca Hariciye
arzolunvekaleti celilesine
muştur, efendim.
Muhtelit mübadele komisyonu Türk heyeti mürahhasası reısı ve Gümüşhane
meb'usu: Cemal Hüsnü»

feci

( 1 inci sahifeden mabat]
ceğim,

1

mütedair

cin~yet

yerde öldürmiye gidiyorum ! »
Diye bağırmıştır.

Tahkikat ve taharriyai
Hadiseye derhal o civarda
oturan müddei umumi muavi·
ni Kamil B. vaziyet etmiş,
altı yerinden ağır surette yaralı olan
Viktorya Fransız
hastahanesine nakledilmiş. şo·
för Burhan yakalanmış, fakat
cinayetle alakadar olmadığı
anlaşılınca serbest bırakılmıştır
Vak'anın sureti cereyanını
altı yaşındaki Arşalos naklet·
tiğimiz şekilde anlatmaktadır.

Tabanca

nasıl alınmış?

Burhanettin, Nazifin arkadaşlarından 11 lira ödünç alarak dün bir tabanca tedarik
ettiğini ve kendisıne
bunu
ne yapacağı sorulduğu zaman:
- Bir erkeğe her zaman
bir tabanca lazımdır.» Cevabını verdiğim söylemektedir.
Katil Nazif henüz derdest
edilmemiştir. Söylediği gibi
intihar etmesine ihtimal \>erilmemektedir. K;ıtil tabanca·
sındaki «9» kurşunu da sarfet·
tiği için tabancasında kurşun
kalmamıştır. Müddei umumi
muavini Kamil bey tahkikata
devam etmektedir.
1

~aret

fenerleri"'
nin tecrübesi

i\.arak<i!JC

diliileıı

İ!Jııı-d

feneri
Şehir dahilinde vesaiti
nakliyenin seyrüsefer selame'
tini temin için otomatik "e
renkli işaret fenerleri istiıııııl
edileceğini yazmıştık. Bu fe'
ncrlerden bir tanesi Karakli>'
meydanına dikilmiştir.

..,

Bu günden itibaren tect11
besine başlanılmıştır.
r~::
rübe matlup neticeyi verdı~
takdirde bütün işaret f;adc
meleri fenerlerle tcçHz edf!e '
cel<tir .
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Bekarlar
Acaba bu sene
Vergi vermiye

bqşfıyacaklar mı
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yozgat meb'usu Süleyman
i . ~ırrı B. bekar k vergısi
hır layıha vermiş ve layı
1•açıııencümenlere
havale edillııi•t'
h ' ır. layıhaya göre yirmi
~İnden

yukarı

kırkbeşten

~j:ğı yaşta bulunan b kar er-

t ler kazanç, arazi, musakka-

:~ ve yol vergilerinin bir
vıslini be!farlık vergisi olarak
ereeektir.
~dmlardan yirmid n 35
{~ıııa kadar olup ta resmi
~r daireden maaş ve ücret
I ~ar da erkekler gibi bek.arık vergisiyle mükellef tutul.ı.
~~ardır. Bekarlık vergisiyle
fıkcllefiyet esası otan yaş
1
~rda bulunan dullar, çocuk
•ah·b
ı !eri olmadıkları takdirde
•ergi ile mükellef tutulacaktır.
Aialiıller vergiden muaf ola~kiardır. Tahsilde bulunan
1 ?1? ve erkeklerden tahsil' l'ının devamı
müddetince
•ergı· alınmıyacaktır.

~ Bu vergiden hasıl olacak

I ill'anın yüzde yirmisi beşten
liQJa çocuk sahibi olan habaata ikramiye olarak veriletekt•ır.

öztcpedc Feyz'ati lisesi t;. lebe!.inden Ved!a
~;ııını öldüren Fikretin mu~b 'cıncs'.ne devam edilmiş ve
bı adliyeye sevko~unmuştur.
illet meclisi, harikzcdet
!ere frkan edildikleri
~Vlerin v~r" (; İne ı!alr olan
bilııunu müzakere etmiş, ka:ıl etmiştir.
ı:nan bey isminde biri,
l lzınirde yakalanan iki
t~llıiinislin faaliyeti!e alaklldar
ttıı rek yakalanmıştır.
tanbuldan giden bazı fut-

l

ransız

iş. şo·

fakat
adığı
lmışbr
yanını

akletadır.

ış?

arka·
ç aladarik
bunu
aman:
aman
Ceva·
edir.
erdest
gibi
veril·

K

l

t

.ıolcular!a

ızmirin

Altın

/li~·Sakarya muhteliti arasm-

tıı~ı ınaç berabere neticelen~tir.

CTevfikin
asusluk mamuııu Kasım

"1ı

isticvabına baş

llııştır.

J: Ankaraya
ransız sefiri dün akşam
Dünyanın siyasi
vaziyeti
beyanatta bugitmiştir.

!~~

hal:kında

~ an Troçki yoldaş 3 ila on
~c
.
~Ilı . zarfında
lngiltere ile
~~~tıka arasında bir harp,
~ı~acağını, fakat bu harbin

~i~·gi ncktadan patlak vereliıi ın ınalfım olmadığını söyle-

~eınleketimizden ve Reisi

•~u Ur

hazretlerinden hara-

~ bahsetmiştir .

Yarış

ve

ıslah

encümeni
d~- tarafından her sene ol)~ gibi bu sene de marbn
~İi dGkuzuncu cumartesi

~ İıınirde yarışlara başla
t~. tır.

Yarış encümeninin

>•rı\ olan Başvekilimizin bu
~r' arda
t

hazır

bulunmak
İzıniri teşriflcriıı'n muh-

Er·meııiler
/ngilizlerden
pek memnun
gôriinmiyorlar
İııgilterede mukim olan Ermeniler "Mas:s,. namı altında
İngilizce bir risale neşrine
başlamışlardır. Risalede nazari dikkati calip bayii makaleler vardır.
Bu meyanda, «İngiltere ve
Ermenistan» unvanlı makalede, İngi terenin
Ermenilere
karşı takip edegeldıği siyaset
izah edildikten sora Ermeniluin Erivan m hace eti mes'elesi tetkik
olunmakta, İn
giltere , Fransa ve
İtalya
müteh;u;siSlarını 1925 te hu
projeyi tasvip ettikleri, bunun
için Ermenilere Cemiyeti Akvam tarafından blr milyon İn
giliz lirası ikrazı teklit_ edildiği söylendikten sonra şünlar
ilave olunmaktadır:
Cemiyeti Ak\·amdaki İngiliz
mümessilleri h.ı istikraz proJC.Slnı
akamete uğrattıktan
başka Ermenilerin Ermenistanda yerleşmelerine de muhalefet edegelmişlerdir. Halbuki Almanya gibi mağlubi
yetten yeni çıkan bir devlet
Ermenilere yardım etmektedir.
Buna bir söz ilave etmek abes olur.

Karnaval
maskaraları
Dün akşam karnavalın son
gününe müsadifti. Bundan dolayıdır ki bir takım maskara
kıyafetli insanlar, şehir sokaklarında dolaşarak halkı eğlen

dirmHerdir.
temel olduğunu Anadolu refikimiz yazıyor.
icaret odası ümumi ka tibi Vehbi bey istifa etmiştir. Bunun sebebi mumai leyh ile oda reisi arasında
çıkan prensip ihtilafıdır.
•
ktisat vekaleti müsteşarı
Şakir bey Ankaraya dönmüştür. Şakir bey, bir çok
ecnebi banka ve şirketlerin
Türk memur kullanmamak
hususunda:ter.ıerrüt ettiklerini,
bu hususta lazımgelen şeyin

T

i

yapılacağım bildirmiştir.
Tebliğ:

Resmi
mumiye

Düyunu uhamilleri mümesslllerinin düyunu umumiye
mukavelcnamesinin tasdikine
müteallik mektubu bugün Maliye vekaletine vürut etmiştir.
Kezalik bugün ilk kuponun
ve bazı masariflerin tediyesine
medar mebaliğin düyunu umumiye meclisi emrine tevdii
için iktiza eden bankalara
maliye vekaletince emir verilmiştir. Bu husus düyunu umumiye meclisine dahi bildirilmiştir.

hasta
Halepte
vatanilerden

'!>ulunan
lbrahim
Henamiyi ziyarete giden talebe ile Fransız askeri eri arasında şiddetli arbedeler olmuştur. Talebe ve muallimlerden bir kısmı tevkif edilmiştir.

ıa111e•

'k ve
tİJJlııl
u fe•
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dc'
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arzusu
~~tkk telli saz çalan
lıı1:ktCeı11al beyden bir
~y btıp aldık. Cen1al
~~
n1ektbunda di-

kf

b•eı< ·
~ilh telli

~~Uif@ü~.
Korsaıılar )renicleıı · 1c,rk:if

Gökçe halife davet sahibi
olmak itibarile mültefit davranıyordu.
Yalnız ziyafetin
sonuna doğru Gazi Blğ göz!erini büzüp köse sakalını
sıvazlıyarak sordu:
- Siz •diyarı Rum serdarlarından mısınız?..
bekleVe reisin cevabım
meden ilave etti:
- Ben onları hiç sevmem!
Seyit Ali reis Gazi Biğin
bir hadise çıkarmak istediğini
an;amıştı . Sesini çıkarmadı ,
sadece:
- Evet, diyarı Ruma gidi-

Evelce vaz'ıyet edilmiş olan
Yunanlı emlaki varidatından
gayri mübadillerden maada
Garbi Trakyalı Türk tebası
musakkafat esbabı de müstefit

yorun:ı 1

olsa bize niçin müracaat et sinler, geçip giderlerdi... Adam
istemekte mana ne?..
Gazi Biğ, kaşlarını çattı:
- Şah gazaplanır ve işin
akibetini sonra sizden sorarsa
hen karışmam... Bunların hizden adam istemeleri bir hiledir, Burak hana muavenet
için gelen Rumiler bunlar olsa
gereldir.. Bunlarda gizli mektuplar vardır, bunlar casustur,
yakalayıp hepsini hapsedelim,
Üzerlerini arıyalım 1
Bu fikri şahın oğlu ile Gökçe halife bilmechuriye kabul
ettiler.
Ertesi sabah dehşetli bir
ayaz çıkmıştı. Kervansarayda

Diye cevap verdi. Muhatabı
çullarına sarılıp ısınmıya çalı
yan gözle reise bakıyordu:
şan korsanlar büyük bir gü- Sizinle Ali , Ebubekir ,
rültü
ile uyandılar, iki yüz
Ömer , Osman radiyallahü
zırhlı
asker
kervansarayı sartaala anhüm hazaratının hilamıştı, bir gece eve! reisin afetleri ve· evle' :jetleri kakkın
leyhinde bulunan serdar da
da konuşmak isterdım ..
hunların başlarında bulunuDedi. Seyit Ali reisin tep esi
yordu.
atmıştı:
Seyit Ali reise:
- Ne münasebet ?
- Teslim olun!..
Diye sordu.
Diye bağırıyordu. Korsanlar
- Hiç !.. Bakalım siz mi
neye uğradıklarını anlamamış
haklı çıkacaksınız, ben mi?
lardı. Mukabele etmeleri için
Seyit Ali reis güldü. M.ıha
reisin emir vermesi lazımdı.
tabı reisin kendisine cevap
Fakat reis yabancı bir memverecek yerde gülmek suretile
lekette ve böyle nazik bir vaziyette dövüşmek istemiyordu,
mukabele ettiğini görünce
her taraftan muhasara altında
hayretle sordu:
bulunuyorlardı.
Muharebeye
- Ne için güldünüz?
giriştikleri takdirde korsan- Aklıma bizim Nasrettin
ların kırılacağını biliyordu.
hocanın bir hikayesi geldi de ..
Halbuki bu ilk meşum
Hoca merhuma bir gün cadakikaları geçirirlerse sonra
mide: «Hocayım dersin ama
nasıl olsa yanlışlık . meydana
bir kur'an okuduğunu görmeçıkar, elbet kurtulurlardı .
dik... Bir ayet oku da dinReis, adamlarına :
liyelim!» demişler, « Burada
- Teslim olun !
münasebet almaz, yeri değil!»
Diye emretti. Askerler kor·
diye cevap vermiş... Yahu
sanların silahlarını ve atlarını
biz de buraya ilim ve fazilet
aldılar.
Reisin kitapları ve
satmıya değıl, şahınıza gitmek
padişahlardan aldığı fermanİçin adam istemiye geldik!..
ları
bir torbaya konulup
Acem serdarı, Seyit Ali
mühürlendi .
reisin bu alaylı cevabına çok
İranlı serdar Seyit Ali reise:
içerlemişti. Reis destur alıp
- Yanına iki adamını al,
çıkınca Mirza Süleyman:
f ~ni Gökçe halifenin odasında
- Şimdi ne yapalım?. Yahapsedeceğiz!.
nına gozcu koyup bu adamı
Dedi. Seyit Ali reis Biğe
şah .babanın yanına gönderebingöl hatuna veda etti, tesellim mi?
li etti. Kelle ile Palaya beraDiye sordu. Gazi Biğ kahber gelmelerini söyledi.
kahalarla güldü:
Sonra diğer arkadaşlarına
- Siz hu herifin adamladöndü:
rını
gördünüz mü?
Hepsi
- Meyus olmayın... Başı
de iri yarı, dağ gibi baş
mıza gelenlerin hepsi de bitan ayağa
kadar
müselzim arzumuzla oldu ... Bile bile
lah, korkunç adamlar... Bun bu yollara düşdük... Halası
!arın
yanlarına insan katıp
mız mukarrer ve müyesserdir
şaha göndermek
akıl karı
inşaallah ... kimse kavga çıkar
değildir..
Yolda biçareleri
masın, sabredelim...
birer tavuk gibi boğazlayıp
her biri bir canibe çıkıp gi Mahpusiyet hayalı bir kaç
derler!..
gün sürdü. Korsanlar kervanGökçe halife cevap verdi:
saraya bir arada hapsedil- Ne münasebet canım? ..
mişlerdi.
(Mabadi var}
Heriflerin bir bozuk niyetleri

•

alıp

ınüzesine

ko · un

ve hana da
sürünnıivecck bir na•
faka bağlasın.
Aşık Ccnıal

nelerde kitabet yazifesi deruhte etnıek isterin1. l(efalet te verebi liri rn.
Aksarav, Nalıncı sokak, «i» ;ıunıara

E. 1'1,
ve nıü
essesclcrde ayak İş
leri ndc çalışn1ak üzere
bir iş arıyorunı, kefalet ycrebilirinı.
Haınit Naci nıatbaa
sı idare n1en1uı·u Kanıil bevin biraderi
,(li Bürha nettin
s.· On sekiz •vasında.

§

Şirketlerde

maında kararlaştırılacaktır.

olacakiardı.

İlk 105 kişilık bütçede müsakkafat sahibi Garbi Trakyalılar da vardır.
Garbi Trakyalı olup ta
arazı sahibi olan Türk tabası
da, yeni vaz'ıyet edı!mekte
olan Yunan emlaki varidatı
tevziatından müstefit olacaklardır. Bu ikinci kısım tevziattan ayni zamanda gayri mübadiller de istifade edeceklerdir.

erkanı
arasında

Polis

İstanbul polis beşinci şube
müdürü kenan bey polis mektebi
müdürlüğüne,
beşinci
şube mfıdürlüğüne
emniyeti
umumiye ikinci şube müdürü
Mehmet, Mehmet beyin yerine
polis mektebi müdürü Ethem
beylerin tayını tekarrür etmiş
tir.

Yeni cemiyeti
belediye
Yeni belediye intihabatı neticesinde Cumhuriyet halk fır
kası namzetleri tamamen kazanmışlardır.

İntihap hey'etleri, yeni azanın mazbatalarını

BUı TLAR.A \lAZİFE

LERİNİ H. 1'IRl~A'l'\\1ı
Şark

Gayri mübadillere tevziata
ne günü başlanacağı, cemiyet
hey'eti idaresinin yarınki içti-

diye kadar parsa topsazıından Iayıp dilenınedinı. Nanı
*
<ı.t ~leden .An1as) a scvaye sö!ırette
zcno·in
f··İş arıyorum
1~ 1 an
~
.
~
•.
I~lte ;csı, bu meınle- . kat para hususun a
Her iş vpını va iztida~t<:e d:featla ve bin- f~k~~i.n1. Sana~~.ii nefis~ dı olan. bir. gencını.
fa basılnııştır. hırlıgı tcşekkul ettı. Vapurlarda, ticarl'ta1

baş/ıyacak?

Bunca mesaipten sonra Seyit Ati reisin
ba~ma yeni bir felaket daha gelmişti
-162-J/"lıan·iri: Aptullalı Ziya

sazımı

du!!unıu gösterir. Şinı

Gayri miibadillere ne zaman
edileli

ij

Bir s a ...

Te\rziat

,...~~·ıdevirlerdeki ·rkl)or:~

13u bidigin ilk vazifelerinden biri de beninı
gibileri
hatırlanıak
değil nıidir? Artık ihtiyarladırn.
Tap ve
takatım kalnıadı, insaf
ve mürüvvet o dur ki

esaitİ

:5ablte

;:)aat

tanzim et-

mektedirler.
Bu mazbatalar Emanete
gönderilecek ve yeni azaya
keyfiyeti intihapları tebliğ
edilecektir.
Yeni Cemiyeti belediyenin
nisanın ilk haftasında küşadı
ve encümenler intihabatını
yapması muhtemeldir

LI ....

demıryo!ları

direktörü M. Paskalin nazarı dikkatine:
« Kumkapı

istasyonu~da,

yolcuların

görebilecekleri yer
de tek bir seyrüsefer tarifesi
yokt>Jr.
Tarifeye bakma'k lüzumuna
hisseden bir mu!l:ırririmiz, istasyondaki memur od sına
girmiş, memur efendinin bu
hususta nazarı dikkatini celbetmek isteın.İitir.
Bu esnada orada milfettiş
Rafet bey de bulunuyordu.
Bu müfettiş, kendisine de
keyfiyeti
söyledlgi zaman,
lakaydane omuzlarını kaldıra
rak « Git, istediğin yere şika
yet et » diye mukabele etmek
garabetini göstermiştir.
Bir istasyonun en tabii ve
en basit teferruatından biri,
münasip yerinde tarifenin asılı
bulunması değil midir?
Bazı memurlarınızın bunu
düşünemiyecek kadar gafil ve
müfettişinizin yolculara karşı
hu derece az nazik ve vazifesine bu kadar lakayt kalma
!arına cevap verir misiniz?»

On

4

kişilils:

ır·

bir

sız kumpanyası
Dün Polis müdüriyeti ikinci
şubesinden Beyoğlu ve Pangaltı cihetlerinde
hııne ve
dukkan soyan sabıkalı hırsız
lardan Etem , Abdüllah, Raşit
Şükriye,
Zemzem Cemile,

Fatma ve
sa:rcden mürekl<ep on kişilik bir hırsız
kumpanyası müddei umumiliğe
teslim edilmişlerdir.

haftası
Himayei Etfal cemi·
yetine yardım ediniı

ocuk

« Himayei Etfal » cemiyeti

bir çocuk haftası ihdas etmiştir. Bu haftanın başı 23
Nisandır.

Çocuk haftası zarfında
« Himayei Etfal » e yardım
edecek
olursanız, vatanın
•
istikbaline en büyük bir
hırsız
kuvvet vermiş olacaksınız.
yakalandı
İstikbali taşıyacak büyük
Çarşıda büyük mağazalar
Türk yavrularının boyunları
dan ipekli kumaş ve elmas
bükük, gıdasız ve bakımsız
çalan sabıkalı zulacılardan,
kalmalarına hiç bir Türk
Galatada oturan İsak ile arrıza göstermez.
kadaşı Şevki evelki gün palCemiyet son 4 senede
tolarının içine bir kaç top
257,561 çocuğa yardım et krep dö şin çalarak saklamakmiştir. Bu şefkatli eli yardı
talar iken cürmü meşhut ha' mınızla kuvvetlendiriniz.
linde yakalanmışlardır.

iki

~ırp

Dolma bahçe hava
gazı şirketi

.. Yunan anl4f•

ması ve tebrikler
Atina, 18 - Cenevredekf
ecnebi hey' etler, Yunan - Sırp

hakkında
Şehremaneti hey'eti fenniye M. muavini Necati, Şirket
ler Komiseri Muzaffer B. ler
ve diğer bazı mühendisler,
dün Dolmahahçe havagazı
şirketi hakkında bazı tetkikatta hıılunmuslardır.

Yunan hariciye nazırına ~
yanı tehrikat etmişlerdir.
İngiliz gırzeteleri hu itilafı
Balkanların sulh şüununda mühim bir merhale telakki eylemektedirler.

yıın.

beyfoıı<.

\'eni ,.e eski harflerle hesaba vukuf uın
var. Bir .verde bir is

.

aranıakta vın1.

Aksara;: Çakır ağa

itilafının

ve

imzasından

iye

şükran

dolayı

arzı nıinnct
c<lcrinı.

C1sküdar: Filorinalı
Nazın1

*

Muhabere
Çocuklarına bakacak
Bahçe sokağında N. ıa
'\.T'
•
bir hanınıa ihtivacı
nıvazı
olan zatın tahriren
*
Filorinalı Nazım
aşağıdak · adrese nıü
racaati rica edilmekbeyin teJekkürü
tedir:
Bavranı günlerinde
Csküdar, İskele cageçirdi.~in1 rahatsızlı
ğ-1111111 acilen tedavisine ınii arkasında, Büyük
hinınıet eden Polis baş
.vokus.
. cc 3 >> numarada
dok.loru i\li Haydar S. Nuri hanını.
ınahallesindc

(~ıknıaz
.•

-

(

Sahife 4

Sorr'Saat

•

· Muharrir(: •M.TuRr~

Şimdiye

bes,

muhzirbaşı
Bıze

crnnül k ma, hakkıııı helal
et, seni if,,_cittik·
-106'-

' lL
' ıu,
1 anı man
L . • ıl

haliı1lle

btı

seni incittik.
l\luhzır htn1en ko~tu

ı'e kapandı, ağanın
eteğini, dizini ve plı
puçfarını öpere!\: sa.11 ir fer· adı s::-tk-

;

rm

ran ı~ rardı :·
.
- Senin yoluna ben
,o,-ibi yüz bin er f edn
olsun. Yaşatsan da
kulunun1, öldürsen e!
Ağa, yava.;ça herifin
ba, ını geri itti :
- Benim derril
-dedio
Bayral-tarın elini öp.
O olmosa sen çoktan
babana kavusnıustuıı!
. .
ı\Iuhzır, bu emre de
ittiba ile Bayraktarın

. ' ence

ışı<:

kendrsi •rt
ğına ~·hipti.

Ayni takat. iz i!·, · a · ıt ölü halile · rdl!rı İlfil { ı, ziı ci rlcrHırö . ı ·!erini gene bovnuna toplıyarak
<lu •ara dayan<lı. 1\ğa
mutadı okın el çırpı
şile U!;i~k çağırı~·or ve
kös~deki
.
.yerine çekili ;oı·du.
Sarhoşluğu
da, tehevvürü gibi,
geçmişe
benzivordu.
Hatta yerine otururken Ba •vraktara enıir
verıneyi bile unutmadı:
- Hançerini al, otur!
Müteakıben,
odaya
giren uşak vasıtasile

ayaklarına kapanınak

isterken o, haşin bir
istinkaf gösterdi :
- İstenıez,
istenıez
- dedi - biz hepin1iz
eınir kuluyuz, Ağanın
uşağıyız.
Rusçukta
ancak onun eli öpülür, onun ayağı tozüna yüz sürülür!
Tersenkli oğlu, henüz bileJinde pençesinin izi duran Bayraktarın
bu sözünden
n1enınun olmuş göründü :
- Sen de bir ağasın,
benim de kardeşin1sin,
herifi bırak ta elini
öpsün.
(Mabadi var)

tonıruk agası çağırıl
mış, muhzırbaşının

la-

lesi, kelepçesi, kösteği
ref o!unınuştu.
Ağa
hazretleri, sevgilisinin
aziz Başına hürn1eten
azat ettiği esirin henüz ölü rengini n1uhaf aza e<.İen pcrü;an çehresine bakarak düşü
nü yordu. Acaba yaptığı iyilikten, gösterdi(>·i
za'f ı
kalpten,
Bayraktarın müdahalesine boyun eğmek
ten nadim mi c ·u ·ordu? ~1uhzırbaşı da,
Bayraktar da, o manalı düşüncenin neticesini halecan ile bekli) orla.ı·dı. Ağa, ilk hitabile onların endişe
lerini izale etti. O,
mağrur bir nezaket
içinde n1ahkCıına iltifat ediyordu :
- Abe muhzırbaşı,
bize gönül l<onıa, hakkını h" •' l et, P-a<l~1p
•

l

ı

l3ttt•()\r~1 ...

~ --BlrAvuçkuI

-~

es

OLUM

kadar

hanım

el eda

giFd~

Bu, sinema kapısındaki yenı
vazifenin
bir icabı idi.
.

bugün ö:~kdcn 'sonra
avukat .Nigar hanımın
talı lifi icra edilecektir.
Nig<\r hanın1dan ba!}ka
barova
kavtolunan
.
.
:n u:.:at hanıınlar Bedia, Beyhan, Güzid
·e Şüküf e hanını!ar

-220 _Jfııftaı·riı·i: ldl'is
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V{)RTLEY cnnbaz hcy'eU
Ayrıca

Sinemada:

Ateş: Şarl

tarafından

sta ilarıı:ı
bitirecek olan lehli,
i\tcliha hanımlarla diğer bazı huk~ık nıezuu
hanınıların da

Pangaltı tiyatro~unda
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Yarın akşam

ALHAJJIJRA
Sil\ı~m~Eil\'.

a

DİLLİ DOV
en mükemmel

un

temsili

<GIEJLITM
DUVAGI
filimin

lrac~ı müııa e:lıe:i..ilı.: kib.:ı.r

kalAde bir

ranıııa !JÜlÜi' 'c:

- Senin lPııczziil ctm c·• ..
di.fjin ht>n hak nasıl ,. ·
SCll'l"ll l;Oli: UÜZCI bir Cl'Jl"'
ru , ıııa!ı!tilnı ile ya:;;ı~·or1.1 "'de.
i. lı S<'Yhuı bana huııları söyledi: Fakat lıcn a· ıı
<laın sen de, dedim. Ucı:U
.,.

·'

~urarc

ccrtip

lerin cv\·cldcn tellariki
ll<h • ıı!_} kı~ .,ılı

\·e fe\·-

ctnıi:itir.

'Yer-

riı.:a

olunur.
l:ı:ıkah 1ı hJr konu' !i

ıt•ııi

l

zuıı

l('ı•l t'lnıiy"n

(ifohaıJi Y!lr)

N

Ulr qi:ıı kapının onundt', Plinıdl· ı;ııı\jırak ve
arkamda ünü parlak ılii?f
ııu:Ii celi"'l, başımda IHrmızı hir lmskpt lıa!Jırıyor
Veııuaz sinyores, sinnıritas " siııvoı·es! Aki ez

-

i.ıı,ız UH~hor 'sinema dela
ktıiddP.

hunun

Yani,
si:

Buyurunıız

heyl"ı"

Londrada intişar etmekte
olan « Massis » · namındaki
Ermeni risalesi şu malfıınatı
veı-"yor:
.
«Amerikanın Mineapolisteki
ulumu siyasiye akadenıisl,
Ha!ide Edip hanım Türkiye
ahvali hakkında bir konferans
iradına davet etmiş, Halide
hanım büyük bir cemaat kat'
şısında,
dikkatle dinlenell
konferansını irat etmiştir.
Konferansın münakaşası eS'

nasında bir Ermeni , Halide
hanımın Erme~iler hakkınd!
Bııra.-ı
bir şey söyleyip söyleını•
sin"masulır.
yceğlni sormuş, Hal:de ' a'
hte lıen büyle avaz nım bir tevekkuftım sonra•
aYaz Jıaykırırk<'n lrnr;~nma önümüzdeki yirmi, ctuz sc;n~
zarfında Türklerle Ermenıle
ldnı t;ıksa he\jenirsiniz'!
rin son derece dost olacak'
llamaııwı uiizl'ii!. Onu
.. 1emış
. , samı·ı erın
. ı,lt'•
1arını soy
uüı·ür ııiirmez hirdenlıire
çoğu Halide hanımı bu beY.ıı,
ncı·cde
n• n" vaziyetle
natından dolayı tebrik etınıŞ
olılu!Junıu unutarak he!erdir.
men yanına sokuldum Ye
Halide hanımın Niyo Jer •
ı;m\jıruldı t•limi uzattım.
side irat eylediği konfera~
lüzca\jız korlnı ve islikesnasında bir Ermeninin ınıı
ı·ah ile ktıı•ışık bir nazaı·
· dahale ederek kaba saba bit
la elraf'ıııa bakındı. Sonra
takım sözler söylediğini kıı:Y'
uiizh•riııi
bana, kırmızı dec:kn « Massis » gazetesi b\I
şa (lkanı ve parlak dii!Jmünasebetle diyor ki:
« Bu eski nağmeyi tek~~'
m"li ceketimle hana <;('- ı
etmekte
ne faide var? BUtiil'
virdi ona lwndimi pıırı\
··b
1
· · bunun m anıı5'ı
·?1
y<'nıt•k it.:in Arjantine uel- tecru e erımız
olduğunu
ispat
etmedi
~
mi .. hil' Türk seyyahı <li~
1
y<' yullıırıııw;tuın. Beni Tscrübe bize, Garp ef~.ıı'e
111
hüyle ı:ığırlkan şekliııtle umumiyesinin kendi ekııreS- ,

arlrnsına

kırbaçın d:ırbeleri altında inleyen Rus muziklerİQİJı esaret
h:ıyatlarmı musavver pek acıklı ve feci bir eser . Bu filim

hen-

madığını göstermedi mi? . ~
Türklerle kavga ettik, ikıJllJe
de zayiata uğradığımız ha1 .ııİ
başkaları bıınun semerelcJ'I
topladı.'
. d'
Bu tecrübelerden istıfa ,
gerektir. Onun için, bilh~,
amerikadaki vatandaşlarıJll~,
şunu ihtar ederiz ki eski t ıe
rübeleri daima nazari dikl<ll

esım-

alsınlar.»

hile bakmadan

tıııı.; tıııış uzaklaştı.

Hilseııiz

,

<lilber yıldız ( MOı AMAaTES ) .in reLıkatiııde ( EMİL i
Y Al'IİNGS ) e bihakkiıı
ol an büyük aktör
f
{ P A."'IRİH JOR' )
':?d~ te- • ·ı

dim. Pis
hoşıına
ı,-ıyı

•

U. iJi.
~!P

ne hallere girkallak! Evelcc

uitnıişti.
k'lık

·ı:

ve

Şimdi
kıyafeti

·ş ııiiı•i.i.ncc

• i.i.1. ç ,.jr L Bu

dokunulmayınca sesiııi çık~iı

+

e\ M~~AffiiRI
! M_lUPı~4N
•

uzandı.

-141külhaniye, kaleınin o
haşarı katibine çevirmiş, miirrıeyiz efendi
de çehresini ekşitn1işti.
Hele onun, arkadaşla
rına lutfen gibi selam
verirken külhanbeP-ine
karşı iğbiraramiz bir
nigah atınası ve bu
çapkın adan11 selamü
iltifatından ınahrum
bırakışı bütün efendi-

!eri

apaşik~tr

güldür-

ınii<;;tü.

Hurrem, ne bu tarzı
kabulde"n, ne hu handelerden kuşkulanm1yarak doğru yerine
geçti. Ayağa kalknıa
dığı gibi kendisine el
de uzatn1aınış olan
mumevızın bu halini
•
kahalığına

nnılik

eliıır en {al .Ji bırakt .
Açık, çok .-ıçıl· nıayi

İşte gel-

aı·

ası
• da belki
etı:nişsindir
sordunı.

·a
vet

dadiye

gözlerini
Jlurreınin
Hurı:cnıin ~üzü buküstah )'ÜZÜne dikti,
sözünıdeki
~~hı.
Müıneyizin
dü~·ünceli dü .. ünceli bir
sebatı anladın va.
ı\.Iüıneyiz, önündeki hayli baktı ve sonra bahsettiği kalen1 arkadaşına
kindarane
kağıtlarla n1eşgul ola- eğilerek ·fısıldar gibi:
- Benden başka -de- haktı!<tan sonra acip
rak lakavdane
nıırıl•
bir rniihin1seınen1ez di- kinıi davet ettin?
dandı:
- J(iınsevi
. etmet~iın.. ;)ilde:
- Hos. .....,()'eldin ' safa
- Anıa yaptın ha
Sünnet düğünü yapgeldin.
-dedi- öyle terbiyesiz- Bu akşan1 benin1 nııyoruz ya, arkadaşça
bir <.-ğlenti . Böyle ki- lerin yanınıızda işi ne?
nıisafirinısin. Şinıdi<len
bar işi bir ziyafete her Geçen gün de kendisini
mi'deni hazırla, gözlü- önüne geleni ça.i!t w arabadan kovdunı.
,
{?-ünü temizle. İstersen 1111\'llll? .
- Ya?
bir bardak ta sirke iç ..
- Geçen _gün Imleru- , MünÜ!yjzin dprt elif
'"
.
nnı.ı-ıcyız,
den ~dıp g-öti;r<lüğiın 1 m'kt:;ırı gzatt~{tı hu
- Hazret!
din1 -c e<li-

J

l

1ana ye er..
Ilı lh~ki pek az zamao
soı ı·a lali lıcııi camnun
i~isit. Jm·alrncal,tı.

taliiı•ı

alay ettini1:, dedi ve sonra

ESA~ET ZİNC.RİNDE

upuzl n

l

zamnm:ır

ııürüııce Jrn~larını çattı.
- Henwk siı: lıeııimle

ASRI SİNEMADA

h;kernie. ine

·

ı
ı t ııu

nl

liüçük lıanınılar.
şrhrin en güzel

edecektir. Bu hayretbahş sitıema yılc!ızı için -~;;
vücüde ~etirilmis bir
roludur.
•
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Biı. ders ...
, ııkunı tııraknııya haşladı. Mahut Ermeni"
.lhıl:aklmk <'m!Jıı·aklı nı- /ı
/ d''UŞU"
zli'Puiln u?Jnr~uzlu{Ju yü- · er niJ.Sl
J'.Ü.!Hlf'•lv ol~wak..
nü.1iorla.r?
tı!· ııum snzlıık:
-.T
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BRİGİT

leıııcıı

lıaııınılar,

deh::kar filiminde

()=

hllivoı· ıuu:;11ııuz.

J;u-

dunı:

~~ işret, kokaine müptela olan ASRI BiR KADININ gece se-

''

diy••liıu

Jlulıtefi
t~a )eylaıı hana ııc tletli

ılerin hül\ıııü IJPne ytıı·irn•

yalnız

ı ı1 iıll'l'11l'iıll'1'111ı

Alberl ~c;
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neliyor.
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ŞEHREMANETi BU AKŞAM

Ümer~yı bal.rlyeden mer·
hum kaymakam Cafer beyin '
ruhuna ithaf edilmek iizere ,.
bu cuma günü öyle namazında
Bostancı camisinde Mev!üt okunacaktır.
Arzu edenlerin
teşrifleri rica olunur.

~~'
":rı::
_. ;;-ı:ıııı:r
.
'ılı ıl!
ı..

! .. ı·
Xı.,.ı •
Cı.nıu ın iı;i ile b A'lıb"riı n ya... Buna •la ey,·· 11a 1ı..
Allah B ııınn da volduyur:u güstcı·m"sin. Eak
aziz olnıvu •ularım. Hı•u
ve siz lııİ duaya neJ.:a {;"

SÜREYYA OPERETİ
Bu akş.:ırfı saat 9,30 da

MEVLO'f

•

•

.

avukatlık etmek üzere
baroya müracaatları
muhtenıeldir.

-- :'.?

Vanel

. Kadıköy Kuşdili tiyatrosunda
yann akşam komik NAŞ ·
beyin iştirakile
ASRİ ÇOCUKl;AR
taklitli komedi 3 perd•

J.

~~Mosyô

Tam IH'S niin oluyor lıi
• •;u.ıı1ıı•ak sinemanııı kap sıııııı iiııün<le •:ı- n l ı t;:ı ('( ı·ı:«wmu.
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r~ta11buJ harosunda

Romanya ve Bulgaı·istanda büyük zararlar var
. Sofya, 17 Filibede çvlere sular hücum eWği zaman
bir metre kadar yükselm:ş ve
pek korkunç bir vaziyet kasıl
olmu.ştur. mcriç boyundaki ka·
sabalar birer ada gibi görünüyorlar.
Tuna boyundaki şehirler
için de tehlike mevcuttur.
çözülmesi
Tuna
buzlarının
devam etmektedir. Bu münasebetle Tuna suları mütemadiyen yükselmektedir. Rusçuk
civarında
binalar yıkılmış,
lı~yv~n'<>• boğı•lm "tur.
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Mikrop tehlikesi

Evlerini süpüren kadınları nasıl
ihtiyata sevkediyor
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Haydutlar ne istiyor?
••

Ojen amca yedi gün aç bırakılacak, sonra da ...
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~~Ilı Ve bizim gibi yüzü gözii açık olarak gördügünüz işlerde
'ol anırlar. Mesela yukardaki resim sokak süpürücülerinin
lak•t?raftaki evinde temizlik yapan bir ev kadınının, sağ taraf~ '. ıse deniz suyunun yüzü bozmaması için kafasına maske
~0~ÇU.en bir kadının resmidir. Bütün bu maskeler hep mikrop
~~~su ve güzellik endişesi üzerine taşınıyorlar.
~ Uzellik namına yapılan ve taşınan bu maskelerin insana
l'~rdiği bu şekle bakınız da hükmünüzü veriniz. Güzel mi ..
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Ilı k::rdünüz mü beğenilec
0
deli? Hay Allah razı olsu ı
~~ F'ransız kunduracısı Per ı
•ıy d
1 • it an. Ne kadar çok a le
tıslerinin duasını alacak.

d' llu adam ne mi

yapmış

~eceksiniz? Tahtadan
tt ~ kadın iskarpinleri

çok
icat
• llıış. Bu iskarpinler kösele
~ deriden daha güzel, daha
b~~e süslenmiye müsait, daha
)
ve en tatlısı yandan
arıya
. .
ucuz ımış.

1

Serseriler
ıc çahştırılıyor

~~1 ~ıııarbazlıktan ve esrar
oıitnıkı~.n muhtelif sabıkaları
de 1'i<~useyin ve Nuri isminllıe 1 kişi hakkında mahke~e t~ serseri kararı verilmiş
( 011 unlar çalışmak
üzere
1
tii 11~ ~ak kömür ocaklarına
~lınişlerdir.

~ l(:ilhlo tamiri

ıaıı eçen kar fırtınasında ha-

•at.1~1an Arnavutköy- Anadolu

Qı 1 l 1
claıı i . e &raf kablusu yarın1\a~ıbaren tamir edilecektir.
detıj. 1 ~nun tamiri müddetince
ık" k
1et •e
k 1 ırınızı mahruti işaqçıkla onulacaktır. Arnavutköy
)
rından
atıııı
geçen vapurlar
titiııd Yolla ve işaretlerin haen geçeceklerdir.

•sviçre dağlarınba yaz v
•• y kar
bulunur ve bu kar.•
dağlar üzerinde de dünyanın
dört bir tarafından gelen karnı tok zenginler eğlence içinde vakit geçirirler.
Bu sene buralarda yapılan
zengin eğlenceleri içinde en
fazla revaçta olan taklit müsabakalarıdır. Son senenin en
meşhur simalarını taklit etmek. Bu müsabakada bir
İtalyan ayağında (ski) denilen oklava gibi uzun kızakla
Çarli Çaplinin (Şarlo) mükemmelen taklidini yapmış taklit
müsabakasında birinci gelmiş
tir.

ahlaksızlar
İzn1ir sıhhive mü"'
dürlüğünün icraat raporunda,
İzn1irdeki
vesikalı

ahlaksızların
« ~l'IJ » kadın ve

« :iu ı> genç olarak bil-

dirilmektedir. İzmirli
bir refikiıniz, bu adedin hakıkattan az olduğunu yzı~or.

Bursada Park
Bursada Deveciler
nıezarlığının park yapıln1asına karar veriln1İs ve aınelivata
bas"'

.

lann1ıştır.

nın

kapısı açıldı ve içeriye
genç bir kadın girdi.
Yeni gelen genç kadın ki
- Elzi Meryadek idi- Mağmum
bakışlarla madam Evelin Pa-

teri süzdükten sonra:
- Madam , dedi, sizin de
benim gibi bu haydutların
ellerine düşmüş bir zavallı
olduğunuyu öğrendim. İki kişi
olursak felakete daha saburane karşı koyabileceğimizi zannediyorum. Hiç olmazsa m
yus dakikalarımızda birbirimizi teşci ederiz ... Kiminle
müşerref oluyorum madam.
- Ben Mösyö Narsis Paterin zevcesi ( Evelin Pater) im.
Yani Meryadekler köşkü cinayetinin esrarını tenvire çalışan
mösyö Öjen Kroşenin ... Öjen
Kroşe zevcimin namı müsteandır madam.
- Ya öylemi ? demekki siz
bana yardım için koşup gelen mösyö Kroşenin zevcesisiniz?,. Madam zevciniz dünyanın en namuskar ve mert bir
adamıdır. Bendeniz de «Elzi
Meryadek»im.
İki genç kadın birbirlerile
tanıştıktan sonra uzun boylu
hasbihal ettiler ve Evelin Elzi Meryadeke zevci
Narsis
Paterin de orada mahpus bulunduğunu anlattı.

İzmirdeki

adedi

Baron odadan çıktıktan
sonra Katerin, daha doğrusu
madam Evelin Pater kendini
divanın üstüne bıraktı ve :
- Sefil herif! Diye inledi ;
demekki kocamıda ele geçirmeye muvaffak olm~ .. Zavallı
Narsis , kim bilir neler çekiyor?... Ve genç kadın hüngür
hüngür ağlamağa başladı .
Evelin şimdiye kadar zevcinin ergeç kendisini kurtarmaya muvaffak olacağını ümit
ederek her şeye tahammül
etmiş , her tehlikeye göğüs
Genç

e l il'
sonra.'
ız sene

n

xxvııı

germişti.

Taklit

l(Qdınlara tahta Zenginin

Baron bir müddet sustu ve
karşısındaki kadına zalimane
bir nazar atfettikten sonra
sözüne şöyle devam etti:
- Bu kadın buraya gelince siz kendisile tanışarak
görüşeceksiniz. Bana öyle geliyor ki kendisinden öğreneceği
niz şeyler sizi pek çok alakadar edecektir. Sonra müdevver menfezi açtıracağım
ve zevcinizle de görüşeceksi
niz... Madam sizi kemali hürmetle selamlarım!..
Brüno dö kastriv müstehzi
bir reveransla eğildi ve odadan çıktı ....

.

Tamam bu esnada müdevver menfez açıldı ve sabık
Öjen amca ve lahik Narsis
Paterin sevimli siması göründü.
Öjen amcanın yüzü kireç
gibi bem beyaz olmuştu. Kan
koca başlarından geçeni bir
birlerine anlattılar sonra Öjen
amca dedi ki:
- Sizlerin ikinizin hayatı
mukabilinde saklı bulunduğu
mahal ancak bence malôm
bir elması kendilerine teslim
etmekliğimi teklif ediyorlar.
Bunun için de bana yedi gün
mühlet verdiler. Bu yedi gün
zarfında bana yiyecek, içecek
namına bir şey de vermiye cekler imiş.
Londrada Maks Landriyi
kurtarmak için hiç bir teşeb
büste
bulunmıyacakmışıw ...
Halbuki be!l b;r p;J;?.n hazır-

•

karsılaıHlı

!adım; avnı hakla bu pılarum
da muvaffak olacağımıda zan-

'

nediyorum. Sizler yalnız cesur
ve metim olunuz ...
Öjen amca bu sözleri gayet
yavaş bir sesle, adeta fısıltı
kabilinden söylemişti.
Biraz sonra Menfez kapandı ve Ôjen amca mücevherli
odada Evelinle Elzi de yan
taraftaki salonda kasvetengiz
düşüncelerile başbaşa kaldılar.
.
.. . . .
.. .

. . .

..

Öjen amca, yahut hakiki
ismile Mösyö Narsis Pater iki
gündür ki mücevher odasında
aç susuz bekliyordu. Zavallı
tilki de açlıktan ve hele su suzluktan bitap bir hale gel mişti.

İkinci günü öğle üzeri ka pıdaki pencerecik açıldı ve
Baron dö Kastrivin damadı
Frauz Kellerin ~iması göründü.
Mösyö Kroşe! Mösyö
Kroşe!..
- Ne var?
- Mösyö Kroşe kalkınız!
kayin pederim dışarıya çıktı
ben de bundan bilistifade sizin- 1
le biraz görüşmek istiyorum.
Amerikada geçen mevsim zarfında yapılan fılimlerin en
güzel değilse bile en fazla alaka ile karşılanan en şayanı dikÖjen aınca yatağından fır
kati hiç şüpğesiz (Cenüp denizlerinin beyaz hayaletleri) isimli
ladı. Frauz Keller kendisine
kurdeledır.
bir testi su ile iki tane somun
Afrika vahşileri arasına düşen bir kaç adamın geçirdikleri
uzatıyordu. Su testisini ve
sergüzeştleri anlatan bu filim kıymetini nereden alıyor? Çok mu
ekmekleri yatağının arkasına:
güzel oynanmıştır? Çok mu zengindir? Sahneye konuluşundaki
gizledikten sonra katilin bu
muvaffakiyet mi çok parlaktır? Hayır, hiç biri değil.
hareketinden mütehayyir bir
( Cenup denizlerinin beyaz hayaletleri ) filimine kıymet
halde Kellere döndü. Keller
veren şey onun stüdyolarda uydurma dekorlar içinde çekilmiş
diyordu ki:
olmasıdır.
- Size yardım ettiğimi
Bu kurdeleyi yapanlar Amerikadan kalkarak ta Afrikaya
gorunce şaşırdınız değil mi?
kadar
gitmişler, vahşı kabail ile meskôn havaliye girmişler,
halbuki bunda şaşacak bir
bin bir türlü tehlikeler geçirerek onlarla temas emek imkacihet yok. Ben o kanaattanını bulmuşlar ve filiınlerini onların iştiraklerile çevirmişlerdir.
yım ki bu mes'ele etrafında
Eserde tek bir manzara yoktur ki hakiki olmasın. Tek bir
çok, lüzumundan çok fazla
sahne
yoktur ki mukavva içinde alınmış buluıısun.
kan
döküldü.
M. Kroşe
Film (Metro-Goldvin-Meyer) şir~.eti hesabına imal edilmiştir.
ben de zevcemi severdim siz
Mevzuu
kaleme alan muharrir ( Fredrik O Brien ) , sahne
nasıl zevce ·ze perestiş edivazıı ( V. S. Van Dik ) tir. Kurdelede aktör olarak yalnız üç
yorsanız ben de karıma öyle
teabbüt ederdim. Halbaki Klod kişi vardır. Meksikalı sinema yıldızı ( Rakel Torres ) , ( M .
Monte Blu ) ve ( M. Robert Anderson ).
Meryadek zevcemi öldürdü ve
Cenup denizlerinin beyaz hayaletleri filiminden bir kaç şayanı
bize ait bulunan bir şeyi bizden çaldı. Ben de o sefili ge- dikkat sahneyi karilerimize arzediyoruz.
bertmek suretile adaleti yerine getirmiş oldum.
- İyi ama burada eziyet
çekenler zevcenizin katili değil, bigünah olan bizleriz..
( Mabadi var )

Giden
servetimiz
1~utulan

bir istatistika nazaran, Avrupadan
nıemleketimize
senede « 2:>,212,410 n kiağırlığında
ve
lo
« ül,746'385 » ~fürk
kıymetinde

lirası

Avrupa

malı

girn1ekte imiş.
Bu hesapla milli servetimizin üçte ikisini
Avrüpaya verıyoruz,
deınektir.
Kız kaçırma

Bursanın

Orhangazi
kazasının Hamza ağa
kövi.inden altı delikanlı Fındıklı kövün•
den bir kız kaçırmıva
teşebbüs etn1işler, fakat jandarınalar tarafından yakalanarak
Adliyeye teslim olunnıu !:ınlır.

Tevellüt
Gazeteci arkadaşlarımızdan
Fazıl Sabri beyin dün sabah
bir erkek çocuğu dünyaya
gelmiştir.

Nevzada uzun ömürler temenni ederiz.

Baytarların içtimaı
İstanbul etibbayı baytariye
muhadenet cemiyeti hey'eti
idaresinden; 21f3/929 perşen
be günü saat 1,5 da türk
ocağında umumi içtima yapı
lacağından umum azayı kiramın teşrifleri reca olunur.

Müessif bir irtihal
Tütiin idarei inhisariyesi bi- Darüşşafakaya teberru
rinci şube müdürü Adil beyin
İsmini bildirmek istemiyen
refikası madam Mari Adil B.
hayır sahibi bir zat İstanbul
kısa bir hastalığı müteakip
postanesi ittihat mersule baş
pazartesi sabaha karşı vefat
memuru Kenan bey vasıtasile
etmiştir.
Darüşşafakaya 222 çift çorap
Cenazesi Çarşamba gunu
teberrü etmiştir. Müdürlüğün
saat on dörte Pangaltıda sent den teşekkür olunuyor.
Espri kilisesinden kaldırıla
caktır.
Sultan Ahmet üçüncü sulh
hukuk mahkemesinden: Müddei Süleyman efendinin müdAJcliı
dea aleyh Çakmakçilar yokuşunda Mahmudiye hanında 12
numaralı odada Aptullah efendi deyni ifa eylediği iki yüz
Elektrik şirketinin
on iki lira yiı mi beş kuruşun
alütı elektrikivenin
maa masarifi mahkeme tahsili
hakkında cereyan eden mahKüçük tamirahnı
kemede müddea aleyhin ikametgahı meçhul olduğu mübaşiri tarafından anlaşılmış, bir
ay müddetle ilanen tebliğine
diğerlerini
karar verilmiş yevmi mahkeel emcgin
me 22 nisan 929 pazartesi
almadan mal
saat 11 de ve bu saatte
olduğu fiatla
mahkemede hazır bulunmasl
-aksi takdirde- ve tarafından
icra cttiii hiç
bir vekil gönderilmesi hakk!mscyo meçkında gıyabı mahkeme icra
hul deii)dir.
edilec~r .
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(KARADENİZ) vapuru 21

yerler'

Mart Perşembe alışamı Galata rıhtımından hareketle
[Zonguldak, İnebolu, Sinop,
Samsun, ünye, Fatsa, Ordu,
Giresun, Trabzon Rize ve
Hopa)ya gidecek ve dönüşte
Pazar iskelesile [ Rize, Of,
Sürmene, Trabzon, Puhthane, Tirebolu , Giresun, Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop
ve İnebolu ] ya uğrayarak
9-"elecektir.

r.ıahlülü

zuhuruna riıani olalıili~~iniz .
Bu mahlul .cilde temamiyte
nüfuz eden yegiuıe ıUu;tır •

icarı

lira
102-i
ev
16 şelırtı
"
«
«
19
dükkan
15
«
«
«
«
«
102-1 ev
25
«
«
«
«
102-59 dükkan
15
ı<
Galata
Arap camii
eski yağkapanı 14
<<
20
«
Büyik ada
Yalı
Macar
12
eczane
240 senevi
Balada evsafı muharrer emliikin icara raptedilmek üzere 23-3-929 tarihine müsadif
cumartesi günü saat 15 de pazarlıkla müzayedelori mukarrerdir. taliplerin emvali metruke
ic"r komisyonunu müracaat eylemeleri.
pazarbaşı

Yeni mahalle

kilise

Birahanesi

Kemani mustafa ve Klarnet Ramazan efendiler. Piyanist
Anjel hanım. Artistler: Semiha, Melahat, Nektar ve Melek
hanımlar tarafından her akşam 6 dan 12 ye kadar ve her
cuma günleri Alafranga or:Cestrasının ilavesile 2! tan 5 e
kadar MATiNELER vardır.
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Mes'adet hanı altınde dairei mahsusada şube acentesi
İstanbul 27 40

'

mektebt müatirlügünden:

Yelkenci

\

1

başlamış olduğundan

\' APURL.Aiıt

Jiik
mukayyet talebenin vesaikini ibraz ve ] Samsun 2ôp~ra1rt
devama mubaşeret etmeleri günüÇarşamba
Sirkeci
[Zoni~an olunur.
_
_ 1 guldak hareketle
, İneholu , Samsun ,
Ordu , Giresun,
lstanbuJ sahili sıhhiye merkezi Sürmene
ve Rize ] ye gide1 cektir .
sertababetinden:
Tafsilat için Sirkecide
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Kiralık

TAyyARE

PİYANKOSU

KEŞİDELER HER AYIN ıı İNDEDİR.
3 ün "Ü keşide: 1!.1 nisan 11929

BÜYÜK İKRAMİYE
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Liralık
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bir Mükafat
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Tırabzon,

Kapalı zarf
tüıı münakasa

usulile münakasaya vazedilen 50000 kilo kükürmüddeti görülen lüzum üzerine on beş gün
daha temdit edilerek 21 Mart 929 tarihine müsadif Perşembe
gü ·· saat 14 te icrasına karar verilmiş old.ığundan taliplerin
yevmıi mezkürda şeraiti evvellye dairesinde tanzim edilecekleri
teklif mektuplarını komisyona tevdi eylemeleri ilan olunur.

hane

Fatihte tramvay t._vekkuf
mahallinde, Sırrı EnVısr ecza nesi kaı·şısında İtimat tayyare
Gişesi fevkinde 5 odalı taraça
terkos elektrik ve banyo ile
mücehhez hane kiralıktır. İtti
salinde Feyzullah efendiye
müracaat.
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Galata köprü
merkez acentesi.

Asri Türk Musikisi

büyuk adada Macar caddesinde kam 2 numaralı gazinoda mevcut eşyayı mütenevvia
20/3/929 tarihine müsadif çarşamba günü saat 12 de mahallen bilmüzayede satılacaktır.
T ,.li,r:ıl .. ri!l mahalli icar komisvonuna müracaat eylemeleri.
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Yeni İlacıdır. Dahilen Alınır. Eczanelerde
arayınız.
Hasan Ecza Deposu

No.
kıymetı
mahallesi
sokağı
atik cedit
nevi
'hissesi muhammenesi
Pangaltı
Cedidiye
148 166 maabahçekagirhane tamam 4500 8taksit
lı'liiştemilab: Bodrum katında bir oda, bir mutpak odunluk ve kömürlük ikinci kat bir
sofa iki büyük oda bir hala üçüncü katta bir sofa ve dört oda ve bir hala dördüncü
1araça katında iki oda ve bir büyük taraça ve mutpak ve mıktarı kafi bahçeyi havidir.
Bedeli sekiz sene ve müsavi taksitte tediye olunmak üzere balada evsafı muharrer
iıaaenin mülkiyeti 4500 lira bedeli muhammen ile müzayedeye konulmuşbır. 6-4-929 tarihine
müsadif Cumartesi günü saat 15 te müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin yüzde yedi buçuk
beebile 337 buçuk lira teminat akçelerini malsandığına teslim ederek makbuzları ve ya
muteber banka mektuplarile yevmi mezkiirda emvali metruke satış komisvonuna müracaat
.-vlemeleri.
mahallesi

'
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iDARE İŞLERİ

Treparsol, · Frenginin
eınva 1

lı,

YAZI İŞLERl

Mesadet hanı ittisalinde yelkenci hanında kain acente~ine nıür:ıcaat.

Tel
1

İstanbul

1515

p ______ml_ _ _. .

Adalar malmüdüriyeti!j Ahnıct
Operatör
Burhaneddin
Eksinefon ve şartla ferağından Atinanın icardan

deyinleri

54 .ı<uru~un temini istı·f·ası zımnın d a Büyü k jı
.
o1an 365
. 1ıra
adada nızam caddesınde 38 numaralı hanının dörtte üç hisse-

Feriköyünde tramvay tevak
kuf
mahallinde
K u rtulu
caddesinde 11-4 No. lı mağa
zada kömürcü iken elyevm
ikametgahı meçhul bulunan
N~poleon pıpasoğlu efendiye:
Istanbul icras•ndan:
Esadullah efendinin beş yüz
otuz beş liranın 2 Temuz
928 den itibaren yüzde be ,
faiz ve otuz lira ücreti veka!et 1699 kuruş masarif muhakemenin beraber tahsiline dair.
İstanbul ikinci ticaret mahkemesinden aldığı 8 kanunevel
928 tarih ve 928-718 numaralı ilan berayı infaz dairenize tevdi edilerek n~mına
yazılan ihbarname ikametgahınızın meçhuliyeti hasebile
tebliğ edilemediğinden ilanen

s:n·n müzayede müddeti 19 mart 929 tarihinden itibaren on
gün müddetle temdit edilmiş olduğundan talip olanların 28
mart 929 perşeRbe günü saat 14 te adalar id:ıre hey'etine
müracaatları ilan olunur.

Cerrahpaşa hastanesi

operatörü ı
Muayenhane: Beyoğlu, Rus
sefarethanesi karşısında 348
numara! Suriy~ çarşısı -ap:ırtımanr8 numarada. Telefon:
Beyoj!lu 1615.
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.:ıon Sf/ 11/İ11 i/,in torifi•,.
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Scrnı a vesi: i.<.'dive
edilıııis• L ut • . ı_ıuv lirad ı r
c
lJ nııınıi ~1üdürlük

6ıncı

Sinci
4üncü
3üncü
2nci
linci

Ankara
şubeleri:

tebli~at. icrasına. ~arar verilmiştir,:-ı;'7'-!1:!111

T arıh ılandan ıtıbaren nihayet
/ bir ay zarfında 929- 1495 nut marnsile müracaat tesviyei
deyn etmediğiniz ve ya telıi
icrayı mucip bir diyeceğiniz
olduğu takdirde
dermeyan
eylemediğiniz surette icraya devam olunacağı öirinci ihbar
namenin tebliği makamma
kaim olmak üzere ilan olunur.
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Telgraf: İstanbul Saat
İlan muhteviyatına dikkat
>lunmakla beraber bu husust~
m~s'uli~et kabul edHmez!

IPr.-;in
J

1

: ~,9()f)

kazanacak

1,,ksürenlere Katranı Hakkı Ekrem

l1aarif veklıletinde:
r,ıi J,:t mektepleri müdavimleri için kıraat kit~ları yaptırıl
nu~hr. Bu kitapları ikmal ettikten sonnr 1irttdavimlerin seviye-

lerine göre resmi ilk ve orta mektep kıraatlarından muallimler;nce intihap ve kendilerine tavsiye edilecek olanları takip
er! ı:cekleri de alakadarlara tebliğ olunmuştur. Bu ilibarla vekaletçe bu mektepler için ayrıca baş ka kıraat kitabı kabul olunuııyacaktır. Bu maksatla Maarif vekaletine talim · ve terbiye
dairesine müracaatta bulunulması ilan olunur.

Gazeteruizde intişar edeıı
bütün yazıların hakkı,
•
mahfuzdur, ·

,DOKTOR
Cerrahpaşa

FETlii

<E

Hastanesi

Bakteriyoloğu

Kan, ( Vasserman teamülü) idrar, balgam cerahat
t alı!illeri
ile hastalıkların
hususi aşıları y apılır. Tele·
fbnla malumat verildiği taktlirde tahlil edilecek mevat
:ıl d-ırılarak bilalıara raporu
rnkdim edilir.
M~ayenehane: Beyoğlun
?a, *acamiinin karşısında
' · ·~elefon Beyoğlu 534

ZAYİ
Zarih Pape!yan efendiye ait
17636 nuinara ve 27 teşrini
sani 928 tarihli Galata gümrüğünün bir kıta depozito senedi zayi olmuş olduğundan,
bunun hükmü olmıyacağı ;ilıin
ôlunur.

Şe hremaneti

mezat işleri M.
ı\honc sartları
Sat\lmak iizere Eşya şubesine . l Vilayetler için; Senelık 170~
ı bırakılan Enver Ef. ye ait 1. altı aylık 900, üç aylık 50
kuruştur. Ecnebi memleket1 lavha ilan
tarihinden itibaren
l~r İçin: Senelik 3000, alt'
15 gün zarfında kaldırılmadığı
aylık 1600, üç aylık
900 kuruştur ,
takdirde alelusul bilmüzayede ~
satılacağı ilan olunur.
l----Ş-e_v_v_a_l_8...,.-1-34-:-7--~

·Ta!. ı ·i111
dairesinden:
Çüneş 6,07 Akşam 18,!~
Başı boş olarak bulunan bir
Oğle 12 22 Yatsı .19,
adet beygirin sahibinin üç
ikindi ıs:ııs İmsak 4,28
gün zarfında zuhur etmediği j
,1 ı
takdirde satılacağı ilan olunur. Mes'ul müdür: Selim Ra9 ıJ
Kadıköy
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