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5 inci Yıl * * * AKŞAMLARI NEŞROLUNUR * * * 

Telefon: 
YAZI İŞLERİ 

h. 1202 
iDARE İŞLERi 

1 . is. 3872 

............................. 

l ... ~:.n~' ~:':.:. "' ~ 
• Jq·rı; c 'M: uotı~ -ı".":- ::.. ı"'nı. 1 1~. ':°\ 

\ !ıın ~ .ııı, .\ ı;ı:1· l:.ı _ J,5.'i, l~uon::: ı Hl 
' 'J'r;ııll"f ~ ~4 •. Fi; fltl\Un .!.ıl,2-°' 

I"":' tıa1ı~J,1AJ1n .ılın"''• r 

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

Tuna nehrinde buz kitleleri tam 62 vapurun başını· yediler -
Silihtarağada iki- iranlı bir adamı sekiz-yerinden vurdu - Hariciye 
vekilimiz, yakında Cenevre tahdidi teslihat konferansına gidiyor. 
···~---------·------------------------ııııııı Bu, cina.vet değil midir? ------
IK\.~fc©\m\~ 

Odun yapılıyormuş, bu 
i~e nasıl müsaade edilir~ 

• 

Kıilarıe ııe ilerisiııde görıılen ıııe!!lııır korıılıık 

l\.ataııcd<'ki nıcshtıı· Ca- büvük hir korunun hn -
!)lıy;ııı küski.iıulcı; Kütı;nc !Jİi;ı l•i.ikiiıulen baltalan -
1\üyünc k~ıdar uzanan YC ması l'hlılen şaşılacak ve 
lıoyu tam Yirmi dakika teessüf l'ılilPcek bir lıal-
·~üı·en hüYÜ.k hiı· koı·u ıliı·. ~<· !)arip şey ld biı· 
Vaı·dır ki 

0 

lıcr hiri hiı'eı· '··andan a!fac.· hayranıları . ' 
lıtiııarc honııııla olaıı kin- tertip n:• lıerl•csi scn<•dc 
•ll'ld YPııı ~esil ve hirİrnı· hir aifaı: ılikmiye lc:;vik 
Hiz ;encliİı. 

0

a!Ja<.~lın· soı~ eıl<•ı•iz, lıiı· vandan da 
!Jüntcrde ulu orta li<'sil • yüzlt•ı·<'<' sı•nede yeli~miş, 
llıiyt• , ·ı· oJilmsı iki 1-tl _ <;ok l:ilil', ııadiılı• lwrula -
t·ıı")tan odun Yf'riıw satıl- rııııızııı kükiinılcn h:"ılta -
ltııya haşlaıın;ışt ır. Küla _ laıııııasm:ı kaı·:;ı seyirci 

111.!dcki 4.:a(jlıyan kol"lısu 
•lenih•n hu l•oı·ıı oihi y<"ııi 
lıiı• koru meydana !Jf'li -
1'11ıuesi i<-lıı viizlerı·P st•uı• 
'·e )'üz Jıİnl~rce liı·a ish•ı·. 
~·hriıı oiizcllij'jiıw, lıa

":ısına, suvuna fcvkahi ,IP 
:·ltYdası ola~ı YC İstaııhu -
lııı haşı.a tarafında bir 

••. i daha l>ulunmıvan hu 
~ünı düz vı• nıiiİı.t•nıııı<'I 
Orunun hu Uİ<lişle yakuı

lla, yerinde vcller Psccc
~: benziyor: Daha hun -

<lll IJcs on sen<• ('\"l'I, 

~<ltanc • sıı·llarııula ) ı•n i 
1
1· •·aın ornıaııı ll'sisi ı... " 

. ııı sarfe<lilcn rtut'k , ." 
~Usı•af' henüz lıalırlar<la ''il ı•,ld, yı•lisıui) ht~ıylı• 

Jrnlırız. 

41Pı·Pııleı·tle Ccknıc c c . . 
!JÜlüııüıı ctı·afmda büyük 
hir J.anık ormanı nwy -
dana !Jel iı·ilıııcsi halilı.111-
da !Jazcı PmizP hey mı atla 
Jıuluııan sahık ziı·aal Ye -
lı.iliıııiz "::-imdi, acaba hunu 
duyunca ıw der"! 

1 h'ııı, l\Jıtancdc kesilPn 
aijal"lar yalnız o l•orud:ı -
)\İf(•l'ılf'll nıarel deijilıııiş; 
lwrunıııı karşısındaki uc
niş yol üzerinden ılc bir 
.;ol, aifaı;laı·, keskin lıal -
talaı·la Yt•ı·ı• sPrilinwıııus. . . . 
\"ıızıl•, ı:ok yazıl,, !leyofjlu 
"arınalwınlı!Jı ih• İslanbul 
ziı·aat . ıııiiılüı·lü(Jıi, bu 
:ij"jaı; ı,alillerini yakala 
ıııa l ulıı·laı•. 

MÜNDERİCAT 
a - nci sahifemizde: 

Telgraf, Polis hobcrlcri ., 

vr saırc. 

3 - ncü sahifemizde: 
Günün larihi, 1'.:ıri !-Ülunu, 

Sı..·yit \li rri~. 

4 - ncü sahifemizde: 
Bir ;ı, uç J..iil, :\iı;İn~ 

'İt'f'-lTİlığtnlııı hatı r.11.:ırı, 

5 - nci sahifemizde: 
~IHl'ltl<l '-İ.İfll/111 1 J)iiıır:t !:'İİUllll, 

Saal (( 1 :; • ü lıiç (aLu; 1111? 

Grip 
Şehrimızde cid
di surette tesir 

yapıyor 

Birkaç günaür 
grip çoğalr- ·r 

Kimi gor~ 
nezleli, kiminle 
karşılaşsak 
aksrıktan, bk
sırıktan gözü
nü açamıyor. 

Havaların in
tizamsızlığından 

meydana gelen 
bu grip salgını 
dolayıs•. ile 
halkımızın ha

İstanbul da 

va cereyanları Aan kendilerin 
korumaları lazı rndır. 

K1t•il Süruri 
udliyeda 

.r..antocu Viktoryayı yara
ladığından ve Viktoryanın 
annesi ile Büyük annasini öl
dürmesinden dolayı dün ya
kalanan katil Süruri adliye
ye teslim edilmiştir . 

Dün akşamki balo 
Dün akşam Kadınları Esir

geme derneği tarafından Tür
kuvazda bir balo verilmiştir. 

IBafo kalabalık olmakla bera
ber temiz oll!'uştur. 

J\1aç 
llırgün iki mü
him müsabaka 

yapılıyor 

Bu da sürat rökoru 

rii a İI~'fr.©\1fülmt1llll 
1 İstanbul-Fındıklı mesafe-! 
1 sinde daha mı yakın " 

Yanlış anlaşılan Baroda 
tr~iarı Ne oldu, ne yaz

1 

emır 

SaQa mı, yoksa sola mı 
takı ması mesele oldu 
Olomoh i 1 

ııuıııarala -
rma dair hir 
karar V<'l'i i
di \'(' ihirı 

Ptlih!i. ıjİlll• 

diye kadar 
olonıohille • 
riıı arlHt liı

sımlar ı ıı da 
ta~ınan nu
nıaralar, bu
ndun sonra 
)·erden (80) 
santim ) ük
scklilih~ ol-
ınalı. 

saij t~ırafa 

~~\tll• -

hılılaı•ın i.i .c- Ya11lış a11lrısılaıı LL'b/i,i}e ılıra:: edenlerle yeri 
rine takıla - /ıelli olııııyaıı /ıir olomolıil /cıılıası 

caklır. lluııun iı;iıı YPrilen l heri(• !Jüı·ü:;I iıl .. ~eril' he-
nıühlel « l )> :"\isanda viıı fikri suılur: 
haşlamakladır. l•'akat şo- J • Jl(•r ·haldi' bu i"::-tl' 
förler dı• lıuna haklı ola- Yanlıslık olacal,. ::\umaı·a 
"'I' itiraz ('lnıekh•dirlf'ı·. } İt·, · ııa"ıaı·ı sol tarafa lakı -

Onların iddialarıııa !JiİI'<' lıwakt ı. \ ı•lı•' Jd sa!J tar.ti" 
elin• ilıin Pılilıııis dahi 

otoıııohillcriıı inşa "::-l'ldl - olsa tashih (•ıliliı·. tiofiirlı'ı· 
h•ri Jıııııa müsait tlı•!f ildiı'. 

ı::;ikfıy<•I lt•rini Eıııaıwl<• ya-
Sol lıll'al' daha clveı·işli - ııarlaı·sa tclkik l'tl('ı•b .. 
diı·. Sajj tıl!'al'a lakıııak Jle, ·eıi l'ı•ııııin• ıııüıliiı· 
h('lıer oloınobil için «4l-7n ıııııa\ini :\t•eali° lıt•y ıh•: 
lira masrafa lıakmaktmlıı·. _ « \"anlı,lık vııı·. tt·,·-
."h•n·ul diirl hin otoıııo - tıalar sol taı·afa takılat'al,-
hil iı;in ( 28000 ) liı·a tır >> deıııislir. 
ıııa-,ral' l•aııısı dcıııektiı·. lhı Ct'Yajiıardaıı anlatoıl-

l 

Saj'j n• sol taraf'· ııws('k - tlı(jıııa nazaran st')TÜ st•l'er ı 
siııiıı ,of"ül'lt•r i<;in aı;tıijı idaı·t•si emri yanlı, :ınla-
hu masraf' kapısı lmkkııııla ıııı:;, Y<' ~of'iirlerl' yanlı, 
Enıaıwl nnıın·ini ~l'l'il' t('bli!)al yapnıı~ ılı•ııwf,lir. J 

dık, ne demek 
isteniyor? 

Aldığımız vere!<adır : 
«Gazetenizin 

21 mart per
şenbe günü in
tişar eden nüs
hasının dördün
cü [Son Saat-
2inci olacak] 
sahifesinde Ba-
ro inzibat hey
eti azasından 

birine atfen 
dercedilen be- Talıir bey 
yanat heyeti mezkiıreyi teşkil 
edenlerden hiç birisi tarafın
dan vaki olmadığı cihetle, be
yanatı mezküre tekzip ve aynı 
sütunda derci rica olunur.» 

Sadettin Ferit 
Bu tezkere ile tekzip edil

mek istenilen şey nedir? Re· 
isi de dahil olduğu halde isti
fa etmiş bulunan meclisi inzi
bat azasından birinin beyanat
ta bulunduğu mu, yoksa o be
yanata atfen kaydedilen hadi
sat mı? Bu cihet pek anlaşıl
mıyor. Şurasını zikredelim ki, 
bizce mesele şunun ve ya bu
nun beyanatta bulunup bulun
maması değildir; mesele, ;sti
faya tekaddüm eden hadisat 
hakkında ki neşriyati mızın 
doğru olup olmadığıdır ki, biz 
bunun hakikati ifade ettiğine 

kani iz. Acaba Sadettin Ferit 
B. bunun aksini iddia edebi
lır mi? 

Hatta işin dahası var ve o 
dahasıni da kaydedelim: 

Meclisi inzibatın bütün aza
[Mabadi 2 inci sah.fede] 

ı Hilaliahmerin 
bugünkü 
kongrası 

Prens lfarol sahnede 

İstanbul Hi
laliahmer mer
kezinin senelik 
kongrası bu
gün saat 14 te 

ı darülfünun sa
lonunda aktedileceı.. •.•. ı<on-
grada senelik rapor okur.duk
tan sonra heyeti idare intiha
batı yapılacak!ır. 

Acaba kuduz 

IR2fiW©\W~illl~ff \\f®lf 
Sabık veliahtın memleke
te dönmesi yaklaştı mı? 

Dün idar, 
hanemize elin
de bir mek<up 
zarfı ile yaşlıca 
bir · zat geldi 
ve gülerek: 

l mu idi? 
Dün akşam Perapalas ote -

linin arkasından geçen mat -
mazel "İda,, nın ayağını köpek 

İsmi unutu~ uı 
gibi olan sa
bık Romen 
veliahtı Karol 
tekrar sahne
ye çıkacak gi
bidir. Bunun 
sebebi kraliçe 
Mari hazret -
!erinin F ran
saya iki gün 
evel yaptığı 

seyahat, bu 

İ (~<ılcı/rısııray kıiçılklcri 
kı .. 1 d • ~bi b gıın eve yaz ıgıı . ız 

l\\tıtıd l1gün Taksim stadi)'o-
1\\aç a iki hararetli futbol 
biti 

1GYapılacaktır. Bunlardan 
t~lir . alatasaray - Fener muh
'•tıd~dle Beşikt~ takımı ara-

!! ır. 
iltı ""f k [M ru e amız Beşikt~ın 
·~badi 2 inci sahifede] 

- Bakınız 
efendim -dedi
size yeni bir 
sürat rökoru. 
Bu, elimde gör
düğünüz mü
teaddit dam -
galı zarf İstan
bul posta mer-
kezinden Fın- Sıırııl r<ikorı11111 
dıklıdaki evime tamam yedi 
günde gelmiştir. 

Zarfı aldık, baktık ve hay
ret ettik. Çünki Paristen «9» 
Martta yola çıkan bu zarf 

kır1111 ııwlıııl ıııeklııbıın :ıııfı 

martın «13» üncü günü İstan
bula gelmiş ve İstanbul mer -
kezinden Fındıklı pcstanesine 
ancak « 18» martta gitmiştir. 
Fakat adamcağız mektubunu 

ısırmıştır. Köpeğin kuduz ol -
ması ihtimalinden korkularak 
genç kız tedavi altına alın-

mıştır. 

«l 8» martta da alamamış, 

Fındıklı postanesinin « 18» mart 
tarihli damgasına rağmen mek
tup iki gün de orada uyuya -
ktıldıktan sonra ancak martın 
yirminci günü evine bırakıl -
mıştır. Paristen buraya dört 
günde gelen bir meh.tubun, 
Fındıklıya yedi günde gitmesine 
n- dersiniz? 

l haberi veren 
de « Şikago
T ribün » dür. 
Yeni yeni şa-
yiaların orta - • . . 
ya çıkması, Aralı('(~ .1/ıın ll:. uc o!jl11 prens l\ıırul 

şiddetli münakaşalar da kraliçenin F raıısada oğlu Ka- dair 
rol ile görüşmek kararında 
olmasıdır. 

Bu haberin ortaya çıkması, 

prensin Romanyadan uzak
laşmasında büyük rol oynıyan 
liberal fırkasını ve reisi Brat
yanoyu hayli telaşa düşürmüş, 
hatta Romen meclisinde buna 

olmuştur. Yalnız, Karo!, zev
cesi prenses Hc.lenayı boşa

mış olduğundan memlekete 
avdeti bir az garip olacaksa 
da prensin eski karısı ile ev
lenmesi ihtimalinin daima 
mevcut olduğu da ileri sürül
mektedir. 

• 

( 



Son Saat 

I. vekili e ı g raf _ r Fener kilisesi ne yapıyor? 
~b erleri 'f.

57 

Y akınba lenev- M ,_,, b d-_.__} a ~.u~~ filfü~ 8 "\T · · } 
J k . k r u a e e l e ı~ı 1) ( e 1) 

reae l onreran- . ıR.um çocuklarına bir tel-
sa iştirak edecek işi hala bir şe-- k b• k . . t• Bir adamı Si-

y k d C d . t· k ·ı l ~dı n - !r e ışın v azıye ı ı ·1..ı ., J a ın a euevre e iÇ ıma l a mu ,, 1 - ln ar agaaa 
edecek o!an Tahd:<l; teslihat •.J.J: Fener başpa?aslığıyla rabı- şüphesiz gizli bir sebep vardır. d [ 
konfı:ra. '.n:ı taraf ızdan H.ı· gllll tasını keserek istiklal ilan e- Dairei rnhaniyeleri artık VUr U ar 
rl ;y vek..i Tcvfık Ruş Ü den Arnavut kil: c.sin:n tek- 1 kalmamış olan İzmir, Bursa, Bundan iki gün eve! Silih-

Alina ~l - ıl'iıibaclele Yı.;- r;:ıı- f e.-., r.ıp ı için başpa· Ankara, İznik, Kayseri ve 
Ley.n işlirak cdect:gi haber ._ • M D" tar ağada bir cin;ıyct olma~, 

nan uaşmurıın. ası . ıya· p:ı! gı' temsil cc!c:ek Balkan sair bir c.ok mitrepolitliklere 
"'er.lmektedir. l k d "' L Hilmi bey ism:nde b;risi iki 

Bu def"kİ mantopu oals, en i •nGen c <ı ''' m.('!.ct!erı ,j do!.:ş ~ Tra - • kim~e!!İn tayin edilmemesi İran:ı tarafır :ın S yerin 
k ,forans çok ma1um.:t roak üzere heyeti zon mitropoli i Hiristanlos 'fi- lazım geldiı!i ve filhakika .n 

h · t 1 kt k ·ı A d bıçakla vurulmuş ur. ·ayanı e emmıyt' o aca ır. nüzzar aran f' tinaya avet libi;:lis hakkında tahkikat ic böyle yapılarak mezkür mitre-
G d t • A · d"l • · • p A k d Yakanın !:;!bcbi ~uc!ur: eçen e. at<.: içt::-ı :ı .n_rı- e ı ı::::ştıı. . . L p • ı arn a ra ett:l;. politlikler ika e~ildig" i halde 

1 1 ı ....k " Bu iki acemdeıı biri Hilmi kalılar ve Ruslar dı: işfr·k a ar Tevfik Rü~t' bey ile Aldığımız malumata naza- Tn•bzon mitropoht!i~inin ilga 
etmişler ve b;Jhassa Rt. lar 
tahdidı teslıh.ıtın tam olarak 
icrasın• teklif etıni erdi. Bu 
defa bu mesele yeniden 

m"izakeratına devam edecekt"r. ran bn keşis Poııtoscu!ardan eaılmemesindeki bu gi'L:-i se-
ı\.1. !Jıycr.ıantopu!os ile ken- o!:.ı;:ı :~tıkliı.l m.ı.hl.cmcsfoce bep te .-:nedi: Hirizantos Fili-

d!siııe en :son Yunan noktai 
rl b ld . -'~ idaıra m:ıhküm edilmiş, fakat bitlisin Pontosçu olmasından hııza arı i :r,lec=lİr. 

Tıuna Ja 62 Va- firar ettiği için cezası tatbik ibarettir. 
(lı edile .ı~miştir. Fener, Türk vatanına hiya-

mevz;ıu b'lhsolacaktır. l d Fen~r kilisesi, firar eden net eden ve i 'ama rr..:.hkum 

1 
pUr parça an l mitrepolitleriıı tekrar avdetine edilen bu Pontosçuya baş pa-

DarÜ bedayi A- Sofya, 20 - Tunanm bazı imkan olmadığını biidiği için paslığı t~msil hakkını vermek-
J • J k kısımlarında büyük buz kıt· onları firar ettikleri yerlerde- le, hala beslemekte aldığı ha-
uanaya gıuece leleri hareket etmektedir. ki münhal dairei ruhaniyelere kiki emellerinin mahiyetini 

Birkaç temsil vermek üze- Niğepoli civarında nehrin su- tayin etmiş ve kendilerinden , göstermiştir. 
ları kırk santimetre kadar memleketlerı"mı"ze aı"t olan üu-re Adanaya gitmek arzusunu S Fenerin bir Pontosçu ile 
yükselmiştir. ava nehrinin vanları almıştı. Fakat bu ke- devam eden münasebatının, gösteren Darülbedayi heyetine T ·· · d k" J 

una uzerın e 1 mansap arın· şiş, başka münhal dairei ru- Türkiye aleyhinde entirika 
Adana Türk ocağı memnuni- da yukardan gelen buz kit- haniye olmadığı için memle- çevirmekle de alakadar olma-
yetle muvafakat cevabı gön- leleri ( 62) vapur ve şiltpi ketim;ze ait olan ünvanı ve dığı ne malumdur? 
derdigı-"nden yakında Adanaya tabr;p ederek sürüklemişlerdir. k. . muLafaza R k d es ı memurıyetini n um me teplerin e: 
hareket edec(kt"r. Bulgarisfanda etmiştir. - ((Ben Türküm.. diyen 

fikir ihfi}afı Fenerin, mevhum metropo- Rum çocuklarına, böyle söy-
lNisanda mektepler- !itlikler ihtas ederek adam !emekle hiristiyanlık sıfrt nı 

de merasim So ya, 21 - Kabineye kar- kayırmakta olmasına rağmen kaybedeceklerini . telk n eden 
şı hükümet fırkalannda bazı ı T b t J"d" · Fener qaşpapaslıg'·ı artık bo""yle Millet mektcplerin,n «2» ay- I ra zon me ropo ı mm unva- LJ 

i!ıtil flar hasıl olmuştur. timat 1 nını muhafaza ettirmesinde şüpheli i~lerd~n vazgeçmelidir. 
lık kurslarında imtıbırhr bit- meselesinin mevzuu bahsol-
rniştir. Muvaffak ol.ınlara şaha- ması muhtemeldir. ar oda detnameleri «1 » Nisanda ınc- \}. 5 
rasimle verilecek ~e nıekteı:- I Unuri • ITp [ 1 ine· s hifrden mabat) 

ı · sı, vaziyetın tabii neticesi olan lcrde ayrı ayn müsamereler misakı 
tertip edilecektir. 

1 
istifayı tercih ettikleri hal e, 

adın ıa atmış 
Cerrahpaşada Bostan so

kağmda oturan Abdülkadir 
efendi, dün gece yanında bİl." 
kadınla Y enikapı imendifer 
ista yonundıı otururken mıı

kasçı M hmet kdına laf at· 
mış, bu yüzken çıkan kavgada 
ilri erkek birbirlerini dövmüş-
!erdir. 

Belgral, 21 - Yunan - Sırp içlerinden yalnız biri istifa 
itilafının İmzasından dolayı ' etmek istememiş, sonra isti
Sırp matbuatı b:lyük bir mem· ı faya mı.;yletmiş, nihayet sı· 
nuniyet göstermektedirler. Mi- ra istifa mazbatasınııı imzası-
sakın 25 martfa imzasına inti- na gelmiş, inzibat mecl;_ ·nin 
zı:.r edilmektedir. bütun azası i• ifada t reddiil"' 1 

Yunan Har. nazırı Belgrat- eden zat mazbatayı imzatamıı'• 
ta le ı!dığı müddet zarfında dikça kendilerinin d imz a• 
Sırp hükümetinin misafiri ola- miyacaklarını söylemişle;clir. 
cal-t r. Neticede evvela o zat, sonra 

S __ '}t:; ll~art Yunan is- da diğerleri İmzalamışiardır. 
tik.alinın de\ n senevi sine mü- Diger taraftan aldığımız 
sad"' o duğu cihetle imzanın lllı::lümata göre, yeni intilia-
o t...rı'ıe tesadüf ettirilmesi batta Baro reisi de'ğişecek, 
Ywıanlılarca bilhassa ıltizam Halk fırkası yeni bir namizet 

Maç 
( 1 inci sahifeden mabat 1 

diğer takımlardan bazı oyun
cuların i~tirakile muhtelit bir 
takım halinde o:acağını yaz· 
mışlarsa da bunun doğru ol
madığını zı.nnediyoruz. 

Bu maç, bayramda yapılan 
maçlann devamı ve nihaye
tinden ibaret'tir. Alınacak ne· 
tice hakkında bir tahm;nde 
bulunm.,k isterıiyoruz. Bunun
la beraber B. B mulı tetitinin 
rakibine mızaran daha ağır 

basacağı futbol maııtiğinin bir 
hükmü olarak tclaKki edile
bi." r. 

1 ı?dılnıiştir. 

, Sarkta kıs tek-
gösterecektir. Şimdilik baro 
reisliğine en kuvetli namizet 
eski şurayı dev!et reısı ve 
Şehbal mecmuası sahibi Sadd
t1n bcyd;r. Hulıuk fak<ill1;;si 
reisi Tahir beyin de riyasete 
namizet gösterilmesi kuvvette 
muhtemeldir. 

tkinci m ç Galatas , ay- F ı:
ner küçüklerı ara• nd< dır. Bü
tün spor meraklılar ila malum 
olduğu iiz('re, her defasırıda 
hemen hemen ağabeylerinin 
maçı kadar lezzet ve heyecan 
uyandıran bu maç hakkında 
da fazla bir şey yazmıya lü
zum yoktur. 

Bundan dört gü'l eve! A
vusturya ve Çek milli talam
ları Zagrepte mi:'ıim bir fut
bol maçı yapmıştır. 

i J ' 

rar geri geldi 
Mardın 21 (Hususi) - Dört 

vündenberi havalar bozmu , .. 
siddetli rüz!{arla karışık bir 
fırtına alaimi baş göstermiştir. 

Bu maçı seyretmek için «40» 
bin seyirci gelmiş ise oe saha 
almadığı için bunun 10 bini 
sokakta k::ılmıştır. Fakat bir 
ara (2) bin kişi bir yolunu ' 

i' Dün ve bugün kar düşmiye 

bulup meydanı istila etmiş ve 
zabıta' intiz::ıım göçlükle iade 
edebil.ni~,ir. 

Maç ( 3-3) e 

lenmiştir. 

berabere netice-

Serserinin serserı\ c 

hc<li ·esi 
İzmir ağır ceza mahkeme

since cinayet ve soyğunculuk 

cürümlerinden muhakeme edil
mekte olan Arap Hasan ile 
İbrahimi mahkeme nezareta
nesinde ziyarete gelen Bozacı 
Ali isminde biri maznunlara 
hediye olarak okkalık bir 
ekmek uzatmış, fakat ora
daki jandarma ekmeği or
tasından ikiye bölünce İçin

den iki tane sivri ismi veri
len keskin bıçak çıkmıştır. 

İlıfihar mı, 
cinayet mi? 

Son dı?kikada öğrendiğimize 
göre Sinemköyünde bir adam 
ölü bulunmuştur. Hadise ci

nayet hissini verdiğinden adliye 
ve zabıta ışe vaz'ı yetetmiştir. 

başlamıştır. Yollar fena halde 
bornlmu , Avran ve Mardine 
müntehi yolun bir kısmını 

kamyonlar (7) saatte aldıkları 
halde binek otomobilleri (14) 
saatte katedebilmektcdirler. 

Orhan 

Mardinde et 
sarfiyati 

Mardin, 21 (Hususi) - Son 
ayda, burada 817 keçi, 208 
ko ·.ın, 16 kuzu, 9 oğlak, 68 
ök'iz ve inek kesilmişt;r. Mec
muu 1118 hayvan etmektedir. 

Asi reisinin irlamı 
Meksika, 21 (A.A.) - Dün 

bir ormanda yakalanmış olan 
ceneral Jesus Aguirre Verak
rosda kısa bir muhakemeden 
sonra bu sabah saat yedide 
idam edilmiştir. 

İranda tütün inhisarı 
Tahran: 21 (A. A.)- Mec

lis tütün hükumet inhisarını 
kabul etmiştir. 

İngiliz intihabatı 
Londra 21 (A. A.)- Umu

mi intihabatın 30 mayısta icra 
edileceği teyit edilmektedir. 

Mareşal roşun ölümü 
Londra, (A.A) - Mareşal 

F oşun cenazesinde İngiliz Kra
lın: pren!" Georgun temsil 
edeçeği resmen bildiriliyor. 

ı::;ıo-~,, ---- --ı I!' 

Bir ı,at!ı müşa
hede altında 
Adada bir kadını öldüren 

Arnavut Hüseyin hapisanede 
delilik alameti gösterdiğinden ~ 

tıbbı adli tarafından müşahe

de altına alınılmasına karar 
verilmiştir. 

Bekaret da
vaları. 

Sislide Niınet lıanıın • • 
İsn1inde ( ı ı;) ya:darında 
bir kızı, eYlenn1ek ba
hancsilc iğfal. ederek 
bikrini izale eden l{e
nıal naınında biri ve 
i\lakbule han~ i~ifl="" 
de hir genç kızı alda
tarak evine götürüp 
berbat ettiren ve fuhşa 
te~' ik ettiP-i iddia olu
nan Hatice hanını ve 
g-ene ayni suretle i\Iak
bulc atlı bir kızı ter
kcden ~oför Sadinin 
nıuhakenıelcrinc bas-• 
!aıııııı~tıı-. 

• 
iki tahsildar ada-
let huzurunda. 
\'azifolerini sui İsti

ına 1 ederek kazanç 
vergilerinden ihtih'ı.sta 
bulunan tahsildar Ha
n1di ve i\lazhar efen
dilcrin ınuhakenıeleri
ne dün birinci ceza 
nıahkenıesinde dcYanı 
edilnıiş, bazı kayıtla
rın defterdarlıktan so
rulınasına karar Ye
rilnıi~tir. 

• 
Iranda umran 
İrandan buraya ge-

~en n-mltiınata göre 
Iranda ınühiın uınran 
hareketleri başlanıış
tır. ıran hülnin1eti 
PehlcYi linıanının in
şası ıçın (::!iiiJ) bin tü
nıcn tahsis etnıiştir. 
Rus-Alnıan nıiihendis
lcr derhal ise basla -. . 
n1ak üzere nıuyasala t 
etnıişlerdir. Eh Yaz 
seddinin inşasile ara
zının ıskasını tenıin 
için de (~.n::!) hin tüınen 
tahsis cdilnıİ)tir. 

beyin evinde misafir bulunan 
bir kadına t<!ca vüzde bulun
mu~, Hilmi beyde hiddetlene· 
rek bu adama dayak atmış. 

Vaka gecesi Hiimi bey ga· 
zinoya giderek oturmuş, da
yak yiyenle diger hemşerisi 
de gdınişler, Hilmi beyin ya
nına oturmuşlar, ve: . 

«-Sen bizim ağabeyimizsin. 
sövsen de, dovsen de darıl

mayız!» deiyerek dalkavuk
luğa başlamışlar. Hilmi beye 
sureti haktan görünerek ga
zinodan beraber çıkmışlar, eve 
giderken biçare adami alaşağı 
edip "8., yerinde vurmuşl~rdır. 
Hilmi bey has!anededir. lran
lılar yakalanmıştir. 

Kaybolan kadın 
Evclki gön genç bir kadın 

kaybolmuştur. Bu kadın Emin
önünde çaycı İranlı Hiiseyinin 
·karısı 25 yaşındaki Edirneli 
Behiye hanımdır. 

Evelki akşam işinden çıkıp 
evine giden Hüseyin her ak
şam kendisini ka~ılayan zev
cesinin sabahtanberi evde ol-
madığını öğrenmiş, bütün tanı
dı~ı ve zevcesinin gideceği 

yerleri dolaşmışsada zevce
sine tesadüf edememiştir. 

Bunun üzerine karısının 

kuybo!duğunu zabıtaya haber 1 

vermiştir. 

of öır patladı 
f rın yandı 

Üsküdarda Selamsız cadde
sinde 18& numaralı Feyzi be
y:n iiç J,ath fırınının ikinci 
katındaki motörlı birdenbire 
patlam;~, etraftaki un çuval
ları tutuşmuştur. 

O esnada çuvalları kurtar· 
mak istiyen amel Araçlı 

Ahmedin elbisesi de tutuş

mu{tur. Ahmet arkadaşı Yani 
tarafından güçlükle alevler 
arasından kurtarılmıştır. Bin 
liraya sigortalı bulunan fırm 

içinde bulunan «130» çuvalla 
birlikte tamamen yanmıştır. 

Söndürülen yangın 
Şişlide perihan sokağında 

maliye memurlarından Avni 
beyin evinden yangın çıkmış 
derhal söndürülmüştür. 

Dost kaveası 
Dün gece Beyoğlunda Gla

vani sokağında Gülizar ile İda 
atlı iki kadın bir dost mese
lesinden bir birlerile. kavgaya 
tutuşarak bunlardan lda Güli
zarın üstünü başını yırtmış, 

şemşiye ile yüzünden yarala
mıştır. 

Sokağa düşen 
çocuk 

Bı;yoğlunda Y eniyolda otu
ran lliyanın oğlu 13 yaşında 
Temistokli , dün evin pence
resine çıkarak taş atmakta 
iken baş aşağı sokağa düş
müş, tehlikeli bir surette ya
ralanmıştır. 

Tutuşan baca 
Dün akşam Beyoğlunda Lü

leci Hendekte İranlı Hüseynin 
kahvesinden, ateş çıkmış ise 
de etfaiye yetişerek söndür
müştür. 

Gizli rakı 
yapıyormu~ 

Kumkapıda Nişancada otu
ran terlikçi Vahanın evind ~ 

Jl İ ı· S ll Etİ ... 
Fuat B. 

müşavirlikten 
azledildi mi? 
Muhtelit mübadele komis • 

yonunda, baş murahhasımıs 

Cemal Hüsnü beyle müşavi • 
riıniz Fuat B. arasında hadis 
olan müessı. v:ık'a malumdur. 
!Vlesele mahkemeye intikal 
ettiği gibı, Fuat B. de ne \' -
zi'eilİru devretmiştir, ne de 
komisyona devam etmektedir. 
Haber aldığım;za nazaran, 
Muhtelit mi:badele komisyonu 
umumi reisi M. R ivas, Hari -
ciye vekiiletimize blı· tezkere 
ile müracaat ederek, Fuat 
beyin. Türk heyeti murahha -
sası müşavirliğinden azledilip 
edilmediğini sormuştur. 

iskan ve tefviz 
.işleri. 

Dahiliye vekaleti iskan iş • 
!erinin tasfiye ve tefviz mua • 
meiesinin temmuza kadar ik -
mali için vilayetlere uzun bir 
tamim göndermiştir. Bu ta
mimde mahalli mülkiye müfet
tişlerine selahiyet verilmekte, 
ihzar ve. tefviz komisyonla
rının lüzumu kadar tezyidinc 
mlisaade edilmekte ve İskan 
mes'elesinin behemehal göste
rilen tarihe kadar ikmkli iste
nilmektedir. 

Mahkum edile 
kaçakçılar 

İstanbul limanında Afyon 
ve esraı· kaçakçılığı yapan 
Yunanlı Y orgi ile T omanın 
muhakemeleri ikinci ceza 
mahkemesinde icra edilmiş , 
altı.şar ay hapislerine, üçer 
yüz lira cezayı nakliye mah
kiım edilmişlerdir. 

Yunanist na 
kaçan Con 

İzmirde Türk tebeasından 
Con isminde bir katolik bun
dan 8 ay eye! gizlice Yunanis-

tana kacınG ve bu defa tekrar 
İzmirc gelmiş; falr.at polis ya· 
kasma yapışup tahkikata baş
lanmıştır. 

Hapisa.ne mi, 
silah deposu 

mu? 
Geçen gün İzmir hapisane

sirde bir taharriyat yapılmış, 
ve neticede tam «360» pıçak, 
«8» tabanca çıkını t!r. , 

Eyiki bir kaç mitralyöz ile 
top çıkmamış! 

gizli rakı ypıldığı haber 
alınmış, dün Vahanın evi ara· 
narak (150) kiloluk bir kazan, 
( 800) kilo cibre, korselerin 
içinde (25) kilo rakı bulunarn k 
müsadere edilmiştir. 

Sığır Saim 
yakalandı 

Sabıkalılardan Sığır Sainı 
diin Karaköyde tramvaya bin
mekte olan komisyoncu Meh
met Münif beyin ciizdaııını 
çalmışsa da yakalanmıştır. 

Bir sabıkalının 
marifeti 

Galatada Kireçkapıda ma• 
nav çıraklığı yapan Hasan, 
dün gece Galatada Birahane 
sokağından geçerken sabıkalı 
Kör Hasan öniine çıkmış, Ha· 
sanı sebepsiz yere iki yerinden 
yaralamıştır. Sabıkalı kaçmıştı(• 

Bir bilet 
ihtilib. 

Köpriiniin Kadıköy iskeıesı 
memurlarından Ali Riza efe~· 
di ile Tevfik bey isminde ~ır 
zat arasında bilet meselesın· 
den bir ihtilaf çıkmış, ıne· 

rnur dayak yemiştir. :Mesele 
adliyeye tevdi edilmiştir. 

u~t ayni günde ihbannaan 
, ti ihtiyariye mükellef tu· 

\ ;isi çıkarılmıştır. Eskis~~ nua- - -. clildig"i haDer ,..,a--s 
tayın e . he e . 

.. 
bit 
ıis 

haı 
ten 
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da 
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labi 
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.-me 4 ;:son oaın 

~:-Bir Avuçktil 
M uharrlrı': M .TuRM.6\N" 

• 

~'iÇ Ir~. '"(l~Ş, diiştİllI11e» 
Hakikaten icerek su dilberlerin 

. ' ' 
halini seyretmek tatlı bir şeydi. 

-109-
Ayan hazretleri, o den nüfuza başlıyan 

bahsin {alc alin- ilk ziya izlerine baktı : 
maması n1~ksad!ie - Ne çabuk, ne ça-
-vaktin geciktiğiı:;ıi- buk! 
düşünmiyerek ahengi Diye mırıldandı ve 
tazeliyoid . ıB:ıyr, ktar, so ıra, saH~ ea sallana 
bu aı:ılayış yzerjne bit- ayağa kall·tı. Rakka
tabi :;.akki ~fe etmedi seleri, küçGk bir el 
ve bu defa daha oy- işaretile tevkif ederek: 

Yazı dersi 
Artık mektep

lerden de 
kaldırılıyor 

Fakat bizde değil. Avrupa
da. Hepimiz biliriz ki mektep
lerde (hiisnü hat) denilen bir 
ders vardır. 

Çocuklar, sıralann üzerine 
abana abana kalemlerine ba
sa basa güzel yazı dersi alır
lar. Her şeyde ameli düşünen 
Avrupalılar hayatta yazı maki
nelerinin giitikçe artan tatbi
katı karşısında çoculdara yazı 
dersi yerine yazı makinesi 
dersi vermeyi faideli bulmuş
lar ve bunu mekteplerde 
tatbike bile başlamışlar. İlk 
tatbikat tecrübeleri ise Al
manyada yapılmıştır. 

GELİN DUVAGI 
Filiminde görmek üzere 

bugün mutlaka 
Alha.mra sinema-

sına 

Gitmelidirler, ıiahi ve dilber 
artist bu eserinde SARI 

ZAMBAKTAN daha mükem-
mel bir rol oynamaktadır 

••••••••••• 
~- ..... ~ 1 
1 2:. •l'\.i J c. 1 .. 

saat 21,30 da 
huzün matine 
saat 15,30 d:ı 

.'EOİı~ 
3 perde 

Halit Fahrinin manzum piyesi 

nak, daha ate!;ili görü- - Yatınız, hepiniz 

nen kızların raksını 'atınız! "1vl A TA-H" ARf l ..... e .. ym:ıısınııızı·_s_e_fllla_in~ 
seyre daldı. Tersenkli Emrini verdi .. Kızlar ı ·1.rı 1 • ./-1 .. 

oğlu, bir heilenin kah- sevilmek veya kesil- Casus dansöz jl 
ramaı:ıı değilmiş gibi mek için nıi oldu:!unu 1 

bikayt ve ancak kadeh bilmiyerek yere ;zan- J""if.~'""''M"ifLEK"'7:ine':nır:lı 
yuvarlamakla meşgul n1ışlaı·dı. Gür saçların \\ gun sında j;s 
'd" U- b d l "l d k'l · . . l l kibar mahafile mensup bazı 
1 ı. ç, eş a {} .:a a teş 1 ettığı ıpe { ve = kadınların müptela olduklan = 

bir kere Bayraktara rengarenk yastıklar I sefahatin' mütefessih ,ahla- 1 

Brızca ada postası 
(GELİBOLU) vapuru 23 

Mart Cumartesi 17 da idare 
nhtımından hareketle {Geli
bolu, Lapseki, Çanukkale, 
İmroz, Bozcaada]ya gidecek 
ve [ Çanakkale , Lapseki , 
Gelibolu] ya uğrayarak Ge
lecektir. kısaca iltifat ediyordu: üzerindeki bu on iki ! kını terzil eden ;e 

- İç kardeş, düşün- terli çehre, pencereler- ~ BUHRAN j 

mel den do·· ku" len sabah J filiminde meşhur BRİGİT ~ Antalya posla31 
\ HELM arzı endam etmek-1 

İçmek ve şu dilber lemalarının ihtizazatı İ tedir.Gece batakanelerindeki \ ( ÇANAKKALE) vapuru 
sürünün dilrüba kıvrı- altında çok güzel bir ~ sahneler esnasında tam ve 1 24 Mart Pazar lOda Galata 
l J k f mükemmel bir cazband =., rıhtımından hareketle [İzmir, 
ış arını seyretme levha yaratıyordu. ~ oynamaktadır ( Küllük; Bodrum, Rados, 

tatlı bir şeydi. Lakin, Ağa, Bayraktarı da lii""""""""""ııı""""""'""""'"""""'"""'"'"ııı"""'"'""'"""''""""'"~ Fethiye, Finike, Antalya] ya 
dudağından kadehi yerinden kaldırarak SOÇET A İT AL y ANA gidecek ve dönüşte mezkur 
uzaklaştırmıyan ag>·a- ld Dİ SERVİTS MARİTTİMİ iskelelerle birlikte (Dalyan, 

yanına a I. Marmaris, Sakız, Çanakkale, 
nın yeni baştan sarhoş - Bak - dedi - şu (ALBANYA) Gelibolu ] ya uğrayacaktır. 
olması, bir nıünasebet- kahpelere bak. Bun- vapuru 27 Mart 
sizli~ daha yapması Çarşamba [Na- Ayvalık, Karabiga hatla-

Jarın da saçı, bunların poli, Marsilya · ı ı ihtimali. şu zevk ale- nna iŞ eyen vapur ann 
da gözü, bunların da ve Cenova] ya kahve ocaklan birer sene 

mının tadını tuzunu 'd k ağzı var. Fakat ne so- gı ece tir. müddetle kiraya verilecektir. 
kaçırıyordu. Zavallı (AFRODİT) vapuru 28 Mart Kat'i ihaleleri 31 Mart 929 

gv uk, ne bozuk, ne p b [ B V Bayraktar, bu endişe er~em e urgzz • arna • tarihinde icra kılınacağından 

Hay atı bir· daha aııltıclırıı 
Ve öğrendim ki her şey dumarı 

gi~i kof, süreksizdir. 
-2 23-Jf u/ıaı'l'iı·i: lılı•i:; J/ulıfifi 

J\os ı.oca bir Fı·aıısız - O(!iuııı .. df'di. Eorı· 
Trans.ıtlanı iki canı ın ı n yolcun st•nliıjin hiı· j;•t 

iı;iı ı t•anııııdan koparıl' ise n• eu<'I' () ıla seni ~0• 
{lilıi ı:ı:ıkip rıhtıuvtan uzak- Yiyorsa ıııt•rak c•tm<' lıir 
1«8ırkc:ıı lH'H · denizin la !Jiin gene lıulu!;illl'SUl!ll'.'' 
kontırına kadar {JQhu.iş, Yok <'{jer seni ünıil ı/. 
UÖ~leı·imi boyaz k .. •ııül ·lor bırakıp gilmi!:' isn Iıi1' 
fı.J ır'an lürt ııcı·,·ı nPli üzüleyinı deme. Biri !tilll 
vap ırıın w:ın:ı <:e.virmiş ·sp daha hiri ,·aı" Gt·ıı~
·e ( ıdıp kalıuı~ 1.ını. . ·e i.ıı. llitinı oilıi suyuıı11 

kadar zaman buı:adn bu çekıni::; ve usaresi 1.uı·ıı -
vaziyett,e- kıdmışlm; liÇ UŞ ağaçlar {llbi ihtiflll' 
hihniy<>ru.m. İnsanın örte efıUsin. Ye, iç, l•eyfiııe 
dı !uı.ıı ıınları oluyor ld bu J.>ı k .. 
anlar h;i e de(Jil ne ol - eııTin haldu vardi· 
duıJunu, terede bul nd ı- Gtizlerimin ya~ları b;rııl 
j)uııu d-Oşüııuıeı·, rtta kuruılu. 
yaşadıijmın, nefes at v"' Evet do{jru. GPnı;U!> 
nın hile farkında olmuvor. kaııısmda hril gitti ıııl 
İsle hen hüvle hir lıaİeli daha bin tane . .i nr.lırt . . 
ruhiyenin lrnranlık kuyu- lıPklerdi. Fakat hu 1ıiııiı1 

suna dalm15lıııı. i<:inde l\latilt gibi tıirl 
Kolum<lan hiri tuttu ve çıkıp ta bana yar olıuaı' 

beni adPla J;:olıımu c:im· - dı. :\eden mi? İ!;ile ha " 
dikler uibi çı•kti: mamcı· kızı nıeydaııı!ll• 

- Sinyor .. <;ok daloın- li, ltak beni elimde çııı{Jl' 
sınız. H.ıhtımın da J;ı•na - rak görünce nasıl da yü.l 
rma ğelınişsiııiz. l>üşecek- çevirdi. · 
tiniz. O zaman hiç dei}ilsc vır 

neni daluınlıklan l•ur - i~iııı Yardı. Bir ballaY11 

·taran bu adamm, ihtiyar- sap idim. Ya ~imdi bö~Ie 
ca, ve sarı sakallı olan mcleliksjz benim suratuııa 
bu zatın yüzüne haklını. hannl babayei}it kız Jıa • 
Sonra nazarlarını 
çe,·irdi. 

li ııı ana ka rıh ·t 
Kız kadın dalnası brf 

Burada demir atmış 
duran yüzlerce vaııur 

vardı. l•'alrnt lıenim nıa -
.liltlimi utıLüren, onu ben
d<'n uzaklaslıran ınes'uın . . 
vapur meydamla yoklu. 

Sadece uzal\la.. l fku 
belirsiz lıir şekilde csnıer

taı·ar işsiz ve aç kalmış • 
tıın; Yakıa sinenıadtıll 
işlemiş paramı alnu)ııııı 
V<' Matilt ise hana lıif 
ıulklar dünyalık tııral• İ 
ınışlı. Fakat bunlar bell 
haydi haydi on gfm, dişi• 
nıi sıklıifıını fıırzclseni! 
on beş oün idare edeı'i.11· 

murdar şeyler! Hani Köst.nce , Sulina, Kalas ve t ı· 1 · ·· t 15 t ile üzülüyor, gözlerini a ıp enn o gun saa e 

k k 
. üşenmesem, hepsinin İbrail l e gidecektir. levazım rııüdürlüğüne gel- IJu duman bana hayalın 

sı sı pencereye çevı- saçlarını yolacağım, ( İZEO) vapuru 30 Mart meleri. manasını lıir l•cre daha 

lclen lıir d•ınıaıı!. Sonrası... Kadın aç Jı(jı• 
na karşı Jıaydi ruh ,·o 
lmlbe ( ı;ü~!. ) dedik .. l 11 

nıidı•nin rnr anlaınaz fcı'' 
yadına ne diyecektim. 

riyor<iu. 0, sabah ışı- Cumartesi [ Napoli , Marsilya öfjrelli. Hayal hakikati 
v b k dişlerini sökecegv in1, c l ·d k · Satılık n1otorlar gını arıyor ve u ışı ·- v!l enova ya gı ece tır. lıir k<'ı'e de beyni bal1nn-
tan kurtuluş müjdesi etlerini didim didinı Tafsilat için Gafa~a merkez Berk, Çakıcı, Gülcemal da tolimak !Jilıi günılı>di. 

rd G 
· didikliyeceğim. Ona rıhtım hanında umumi acente- motor tekneleri hey'eti ha- - Yalan .. Her ~ev Ya-

umuyo U. ecenın zıralarile satılacaktır. Kat'i 
b

. · · da kadın eliyorlar, sine müracaat. Tel. Beyoğlu lan .. Her ~ey hu duman 
ıtmesı üzerıne Agv a- 771 772 B 1 d ihaleleri 1 Nisan 929 tari- gı'lıi kof vt~ sürel•sı··z. bunlara da ka<lın di- - ve ya eyoğ un a · 

_nın meclise hitanı ver- hinde icra kılınacağından Göllcrimden ,'a!;lı~r bo-
l B b · t Pera palas altında Natta Naş- -mcsi memul idi. Biraz yor ar. en u ış en taliplerin o gün saat on şaııdı. Artık Jlatilt i<.,'iıı 

b l . yona! Türkiş turist ecensiye ı d ı ·· d"' ı · sonra sabahın ilk se- u Jenzetışten utanı- atı a evazım mu ur ügüne dc(jll, kendim i<:ln aj)lı -

l Orum • Telefsn Beyoğlu 3599 ve ya gelmeleri. yordum. Yaıııından ;p:rıl-
anıı, güneşin pek v · T k k d ' 

(M b d
. ) o atliyan arşısın a beynel- maınıs.· olan sarı sakallı 

ki d 11 d .... a .,. ı var Galata köprü başında uza ar an yo a ıgı ,.. milel yataklı vagon kumpan- ilıliyıır sordıı: 
')l I l merkez acentesi. Beyoğlu 
ı { se amı tu u, pence- Azerbaycanda yasına Tel. Beyoğlu 2330 ve 2362 - Hir yolcüllUZU lllU 

relerde belı·ı·dı' "e yahut İstanbulda Enimönünde sehinıctl<'diniz'? • Mes'adet hanı altınde da-
B k d · b' .. ·a lzmı"r soka-g-ında 8 numarada - Ev<'l.. dedim. ayra tar erın ır uc, l am irei mahsusada şube acentesi acente vekiline müracaat. İ - Allah kavuı::;Lursun .. 
inşirah İçinde tehlike- Bakuya tabi l(uba Tel. İstanbul 774 stanhul :!7 -~O Hu lwylik dua hilıııem 

( :Ha hadi \'Hl' ) 

Boğaziçi 
ırı11cılli111l~ri . 

Dün gece BogaziÇI 
ilk nıektep muallin1' 
leri Enıirgan mekte' 
binde toplanarak nıeS' 
leki hasbihalde btl' 

lunınuşlar ve muhtelif 
eğlencelerle sabahfl 
kadar e,ğlennıişlerdir· 

li sarhoşa haber verdi: kazasından Önıer, Be- lı:ına ncllcıı dol•uıulu. Şehremanetinden: 
- Sabah oluyor! del ve Ali nanılarında :ıelki ıluaııın husul hul- Balık pazarında kanalizl!S; 

kadar gorlılmüş olan sınema ıuasınııı imkıiıısızlı\1ı has- yon ameliyatı dolayı.sile 2 
Ağa bu mahrem kö- üç kişi, köylerinde en feciini tasvir eden l'el ve eleıuinıi lıüsbülüıı nıart 929 perşen.be akşalJlll'' 

şenin açık ve kapalı bulun.an konıunist teş- Ö L U.. 'Ali F E A j L E R /• artırmasındaıulır, hu se - dan 23 mart cumartesi sa~' 
kirlerini ten1izlcn1ck kih'ıtı katibini öldür- ır~ f('l' aijlaınanıa ilfl\"elcn hına kadar Eminönü Nalb111

' 
f ı diğe~ hiç bir fi~e kıy~s kabı•l etmez lııı ' ·ı rıuıya lıa~ladıııı. cular arasındaki kısmın ves~İ' 

İçin ürce arıyan bir su dü.derinden idaın k.ıvvetli ve d iıiyana bir ın' c~~rdir. S· l'l ." kallı l'ilı•sol' ıı;r ti nakliyeye kapa!ı bu(raıaca;• 

:b;~;r;r;a~k~l~ıg~r~il;e=;;~p;e~n~c;c~·r;c~-~ı~e~'<l~i~lı;1~1i~ş~le~ı~·(~li~r~.~~;:;;~~~~~~~::~~~~~~~~~~~e:s~+~·~~~~·~:(:l<~ı:ı:w7·ı~u~i~:·::·:::;:""";::-;:;,"'~~il:a:ıı~o;l~un~ıı:r~.~":'.:;:-;:;'-;;~ 1 / / MııuAool"Rı' ne hücuın etn1cs' le derccyp t..ttiktt:n ,.onra n \alı nıanalı baka- - Can1111, tel·lifü ~ 
1 ff t'\ uıı.. mı J rağınen kibarane <lü- ~eYabı yapı.;tırdı: ral·: } ellüf yapn1ıyalım clt' 
il n { M.TUfüV\~ . şünınekten g~ri kal- - Sadaka değil, faiz! - Pek. arkadaş -dedi- voruın. İçmekte, ye" 

-150-
l{alem arkadaşlarını 

hurdebini nıahliıkat 
m 'abesinde tutuyor, 
hepsine yükseklerden 
nighaendaz oluyordu. 
Oraya gelişi, mahza 
eğlenmek içindi. Yok
sa, ihraz ettiğine kani 
bulunduğu nıevkii iç
timai, bu basit yt>rler
de kendisinin değil, 

gölgesinin bile bulun
n1asına mani idi. Ne 
çare ki - vazifesi el, 
etek öpmekten ibaret 
olan - bir odacı, !jU 

hakikati idrak edeıni
yerek karşısında ze
bandırazlıkta bulunu
vordu. -
Hurrc:ın bev daınar

Iarında ki kanııı hcYnİ-
• 

nıadı. Şu hatnaşinas S ")zünü bil de öyle gidelin1. Ancak şiın- ınekte, ovnanıalıJ;,l• 
herifi senıahat göste-

1 
sö •le! diden b. r mukavele sıçı·an1akta ~erbestİZ· I 

rerek utandırınayı nıu- Hurren1, perişan bir yapa •ı;n. l{alemdeıı bir an e,·e 
vafık buldü. Cebine tehevvür ve hayvani Delikanlı alık bir is- kurtulınak istiyefl 
koyduğu puslayı alel- bir tahayyür içinde tical ile ordu: Hurrenı, alelacele ı11ıl" 
acele çıkanp parçala- n1ün1eyize döndü. Ağ- - Ne oıul·avelesi? vafakat etti! 
dı, odacının yüzüne lıyan bir sesle: , - ~ladeınki eğlene- - Elbette, ellbette: 
attı ve ınüteakiben -Boı:.>·uluyorunı -dedi- ce~iz. Heı;kes keyfine ne isterseniz yaparsırı!t· 
cüzdanından bir beşlik rica ederin), çık.~W;n! <Yöre hareket etmekte Hürsünüz, serbestsirııt• 
banknot alarak fırlattı: ~ 

Kalen1iP "a"il ''-.:ı 1·"1' h··ı ols A a d ı·ı · I d b ıtıı.ı· - İşte üç liran; üst ' • ' • .,.ıı.,.• ı r un. r mız a cı ar {fi aş, u ,, 
tarafı da başınıın gö- esasen yakı • Wllft- darılnıaca ınarılnıaca havereyi r1üteakip k~ 
zünıün sa<lakası olsun. yiz Ef. çok ~ ıuli · )COk. Jemdt:n çıknıışJar • 
Odacı, atılan parayı çehre alan başlt..atibtti?<t' - Gene anlaın:ıdın1. Mabadi ·..,aı 

• 
;isi çıkarılmıştır. Eskisın~ nua- edildiği naoer •• ....-. 
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'.?R Mart Son Saat 

ouNvAo~A~~trRg7;=fNTiBALAR [I Saat on üçü hiç çalar mı? J 
Tabiatiıı gaı~ibelerinden Meryadek yerde yatıyor 

Papuç gagalı 
gördünüz 

kuş 
··? mu. 

hic 
' 

l:luııdan eve! ve gene bu 
ı-· Utunlarda Allahın yarattığı 
~arip şekildeki mahluklardan 
ahsetmiş ve: 
- Galiba tabiat, boş kal

~ıkç.ı böyle eğlenceli mah
liıklar ; aratmak sureti ile 
iönuı eğlendiriyor. 1 

Demiştik. Son gelen Avrupa 
llıecmuaları bize işte bu dü
IÜncemize kuvvet verecek ye-

Maskeler 

ni ve garip bir hay~a:ı ,• 
gösteriyorlar Ameıi tt nn (Fi
ladelfiya) sında yaşadığı söyle
nen bu hayvanlar adeta bizim 
bildiğimiz gibi (Leylek)len ir. 
Farkları, bunların gagalarının 
gülünç bir şekilde olmasında
dır.Amerikalılar bu hayvanla
ra gagalarının şekli itibari ile 
( papuç gagalı leylek) ism: i 
vermişlerdir. 

12 ,raşrnda 
"' 

llugünün etf ai- Bir çocuğun çete 
Jlesinin en lüz- j reisliği de garip 
~mlu bir aletidir o!uyor 

Son hafta içinde Amerika 
Şıt ago Folisi on ııi ) aşında 
Vt resmini gördüğünüz (Davo
lini) isminde bir çocuk tevkif 
etmiştir. Bu çocuk Şikagoda 

elmas hırsızlığı yapan ve gene 
çocuklardan ibaret bulunan 
tehlikeli bir çetenin reisi imiş. 

\ l~\tı <'t'lJ\.t rik:iyc 

Tamiratı 
Elektrik şirketinin 
alatı elektrikiyenin 
Küçük tamiratını 

.l\!le< ·<· a rıe ıı GıJı .A.vrupada büyük şehirlerde 
j~ Ur eden yangınlarda etfa- d j g C r f e r j n j 
Ilı e efradı büyük tehlikelere 
t ~ıdur. Bu tehlike hava el emegini 
~~ Ve duman tehlikesidir. almadan mal 
to~ raıısada bu yüzden bir oldugu fiatla 
ı~ kurbanlar verildikten son-
lıı llihayet yeni bir korunma icra ettigi hiç 
~-qkesi icat olunmuştur. Sön k!mseyo meç-
t:tnıek üzere yanğının içine . h · l değildir. 
t~~~ ~~faiye efradı, resimde : lıı•••••-••••••• 
~~t dugü üzere hususi terti- j Kiralık hane 
~.1 

haiz bu maskeyi takmak-
~· Zeyrekte köşe başında N: 1 

-~!l!!!!!!!!!!!!~!!!!i!!!!!!i!l!!!!!!!!!!!!!!!!i!l!!!!i!l!!!! fevk ela de nezareti ham il 13 
~~v k k v"' l' odalı ele trik ve ter oz suyu 

I> • OR Taşçıy an ve sarnıcı ve ayrıca 2 kısım 
~~ :?~ıs seririyatından mezun olarak kabili taksim bir hane 
'~s s~ne tecrübeli Frengi kiralıktır. Gezmek arzu ed.ın-
1~t~r tı d ıgn~Jerle, belsoğukluğu !erin Timurhun mahallesi bek-
~ tl..ı....~l~gı ve zaa!ı cinsiye- çisine ve görüşmek için de 
tbı.~"<ll'lkle kat i seri ve Göztepe istasyon caddesinde 
'<lııit tedavisi Eminönünde, N: 56 köşkte kaptan İhsan 

Sokağında N. 4 beye müracaat. 

Yanında da henüz yeni atılmış 
biı· tabanca duruyordu. 

-8 4- .\'akili: .1. Cenıaletliıt 
Baron dö Kastriv Ôjen am- dam Meryc::lek ve hizmetçile-

carun memnun ve mütebessim ri içeriye girdiler mecruh 
kendini kapının öte tarafından beni tepeden tırnağa kadar 
seyretmekte olduğunu görün- süzdükten sonra dudaklarında 
ce her şeyi anladı ve hidde- feci ve iblisane bir tebessüm-
tinden vahşi bir hayvan gibi le beni kendinin katili olmakla 
boğuk sesler çıkararak kapıya ittiham etti. Ayaklarımın ucu-
atılmak istedi ve iki adım na yıldırım düşmüş olsaydı 
attı. ancak bukar mütehayyir oltır-

Birden bire Baron sap san dum. 
kesilerek durdu ve iki elini Klod Meryadek henüz tes -
boğazına götürerek yakalığını limi ruh etmişti ki bir polis 
parçaladı, sonra kökünden yıl- neferi bahcenin önünde ölü 
dırımla vurulmuş bir ağaç gibi bir adam daha bulunmuş ol -
iki tarafına sallandıktan sonra duğunu ihbar ctt.. Ben kati -
boylu boyunca yere serildi. lin de intihar etmiş olması 

Baron Bruno dö Kastriv ihtimalini düşündüm; fakat bu 
ölmüştü. adamın da katledilmiş olduğunu 

X X X öğrenince vaziyetimin veha -
Saat nısfulleyli metini takdir ettim. Bigünah-

çalarken ... lığımı ancak serbest kaldığım 
takdirde ispat edebileceğimi 

İstintak hakimi mösyö De-
nazan dikkate alarak yakayı 

burun odasındayız. Müstan-
ele vermemiye karar verdim 

tik efendinin karşısında Maks 
ve kaçtım. Müstantik efendi 

Landri ayakta duruyor; zabıt 
bu anlattığım şeylerin akla 

katibi mösyö Alanoya gelince sı'zı'n 
yakın olmadıklarını ve 

masasının başına geçmiş, bil _ bunlara inanmıyacağınızı 
Maks Landrinin itirafatını 

miyor değ1lim. 
zabta geçirmiye amade ve 

Ben bile bazen düşünürüm 
müheyya bekliyor. de, başıma gelen şeylere biz-

Maznun, müstantik efendi-
zat benim bile lnanmıyacağım 

nin bir işareti üzerine karşı-
d gelir. Esasen bu yüzdendir ki 

sındaki bir iskemleye otur u. 
şimdiye kadar sükfıtu tercih 

Mösyö Debur söze şöyle 
etmiştim. 

başladı: Müstantilçr bir müddet dil-
- Sekiz gündenberi sızı 

her gün celbediyorun ve siz şündükten sonra : 
her gün Klod Meryadekin - Hakikat, dedi , hakkınız 
katili olmadığınızı iddia et- var. Anlattığınız şeyler in anı-
m ekle beraber masumiyetinizin lacak şeyler değil 1 
tebeyyün etmesine hadim ola- - Arzetıniştim ya! Efendim 
bilecek hiç bir şey söylemi- bunun böyle olduğunu ben de 
yorsunaz; bu böyle değil mi tal>cqr etmiyor değilim. 

- Klod Meryadek bigünah Maks?.. akl . . . . 
_ Evet efendim. olm ığınıza rağmen sızı nıçın 
_ Halbuki dün sizin namı- kendi katili olmakla ittiham 

etsin? nıza tevkifaneye bir mektup 
- . Banu ben de anlıyama-

gelmiş, hapisane müdürü va-
dım efendim. zifesi icabı bu mektubu bana J 

getirdi; ben de keza vazifem - Sonr~ da mösyö Valbinin 
bu işte der~cei alakası nedir ki icabı mektubu açıp okudum. 

Bu mektupta " Ôjen amca » o da katledilmiş. 
imzasını atan bir zat size iti-

rafatı tammede bulunmanızı ve 
banıı. her şeyi açıktan açığa 
anlatmanızı tavsiye ediyor. 

- Öjen amca mı dediniz? 
Şu halde iş değişiyor ve size 
her şeyi anlatmaklığıma bir 
mani kalmaz. 

- Buyurunuz sizi dinli
yorum. 

- Cinayet gecesi ben sine
mada idim. Sinema saat on 
biri çeyrek geçeye doğru 
bitti ve ben de Meryadeklerin 
köşkü yanındaki ikametgahıma 

yaklaştığım zaman saat gece 
yarısına on dakika kadar 
kalmıştı. Tamam Meryadek
lerin köşkleri önüne geldiğim 
zaman bir takım istimdat ses
leri işittim. 

Esasen komşu bulunmak 
hasebile köşkün tertibatı da
hiliyesini layıkile biliyordum. 
Bin1enaleyh bila tereddüt 
tamam bahçeye girdiğim sıra
da köşkün kapısı açıldı ve 
bir gölge dışarıya fırladı. Ay
ni zdmanda açık methal kapı
sından istimdat sesleri daha 
kuvvetli gelmiye başlamıştı. 

Ben derhal açık duran met
hal kapısından köşke girdim. 
Yazı odasından boğuk bir 
enin geliyordu. Odanın nim 
küşade kapısını açarak içeriye 
girdim. 

Klod Meryadek yüzü koyun 
yerde yatıyor ve yanında 

namlusundan dumanlar çıkan 

bir rüvelver yerde duruyordu. 
Silahı elime aldım ve tetkik 
etmek istedim. İşte tamam l:fJ. 
sırada perişan bir hddc ma-

- Vallahi müstantik efendi 
bu nokta hakkında da sizi 
tenvir edemiyeceğim; çünkü 
bUJlu ben de bilmiyorum. 

·Müstantik bir müddet daha 
düşündükten sonra zile bastı 
ve içeriye giren hademeye: 

- Polis hafiyesi Mösyö 
Miyet orada ise söyleyiniz de 
buraya gelsin! Emrini verdi. 

(Mabadi var) 

istaııbul icra dairesinden : 
İskender Tevfik efendinin 

Armenak efendiden borç al
dığı iki bin liraya mukabil 
dain uhdesine birinci derece
de ipotek iraye eylediği Bey
oğlunda Kamer hatun mahal
lesinde Margarit sokağında 
cedit N: 10 bir bap hanenin 
dörtte bir hissesi indelmüza
yede bin lira bedelle talibi 
uhdesine ihaleyi evveliyesi 
bilicra ihaleyi kat'iyesi için 
on beş gün müddetle müza
yedeye konulmuştur. Hududu 
sağ tarafı perbuti hanesi sol 
tarafi Pandeflidis hanesi ar
kası mosyo Alber hanesi 
cephesi Margarit sokağiyle 

mahdut bilmesaha yüz sek
sen arşın terbiinde arazi-
den yüz altmış arşın bina yir
mi üç arşın bahçedir, Müş
temilatı: hanenin kagir ve ze
min katı ile beraber altı kat
tan ibaret olup mermer mer
divenlerle etrafı parmaklıklı 
ve iki mermer koronle sa
hanlığa çıkılarak üzeri cama
kanla çifte kanatlı kapudan 
girilir, bir mermer avlu, bir 
sofa, dokuz oda, (odanın bi
risinde banyo mahali) iki bal
kon, bt/ koridor, bir mutbah, 

Sahife ~) 

1\N!~.:e,.. !!!!!!!~ ~!!!!!!!!! 
Yeni Rus filimleri 

Rus sinemacılığı günden gü
ne inkişaf ediyor. Bu, bütün 1 

dünyaca kabul edilmiş bir ha
kikattir. Ru~ .,.,lerini'l. Av
rupa ve A 
rikada gördu
ğü mütezayit 
rağbet başka 
bir şeye ham
ledilebilir mi? 

Berlinde altı 

aydan beri gös
terilen ( Asya 
Üzerindeki Fır
tına) , Londra
da gene bir o 
kadar müddet
tir irae edilen 
( Petrerburgun 
Sonu) filimleri 
kazandıkları 

muvaffaki yeti 
elbette bu in
kişafa ve ylanız 
Rus filimlerin
de görülen hu-

susiyetlere med
yundurlar. 

Avrupada 
Fransa ve İtal
ya gibi bazı 
memleketler 
vardır ki ka
pılarını Rus fi
limlerine karşı 
tamamer ka
patmı~ . dır. 
Geri kalanlar
dan Almanya 
ve İngilteri bu 
hususta en faz
la müsaadekar 
davranan mem
leketler olma-
!arına 

onlar 
Rus 

rağmen 

da bir 
filminin 

iraesi için kılı 
kırk yarmakta, 
bir çok kurde-

(Altın araba\ (Tahsildar), Pik 
genç kız), (Vahşet Yollarında). 

3 - Sınıf mücadelesini gös
terir ki filim (8:.111larm isimleri 

l p • ~ konul-
, •"? tır). 

•. - Rusyanın 
bugünkü şekli 
idaresini mü
dafaa eden aitı 

filim: ( Ku:n!ar 
k ı m ıl d ı y o r ), 
(Günün kah
ramanı) , ( Köy 
Muallim esi), 
(Soviyetlerin 1. 
tisman ) , (T e
rakki). 

Kafkasyada 
iki filim ima
lathanesi faali
Y ette bulun
maktadır. Bun
! ardan birisi 
Bakuda (Az
goskino ) , di
ğeri ( Georgi!
me) merkez 
sinema imalH-
anesidir. Her 
ikisi de bir se
ne sonra yeni 
eserler yapa-

. 'ardır. 
lrkistanda 
(Türkmen 

t ilim) ismile ye
n: bir filim ima
latanesi teessüs 
etmiştir. Bu ye
ni müessesenin 
vücuda getir
diği ilk eser 
( Karabeyin 
Kadını ) çok 
beğenilmiştir. 

leleri geri çe-

virmektedirler. ~~~=~~~~~~~~ 
Rus filimle- ~ 

Bundan baş• 
ka Meschrab
pom Film ima-
1 atan esinde 
Rusların Dug
lası namile ma
ruf İgor İlijinski 
(Mil yo nl arın 
kuklası) atlı bir 
filim yapmak
la, gene ayni 
müessesede 
Aleksandr Runı 
tarafından( Geri 
gelmiyen haya
let) atlı bir kur• 

rin'n azlığı hak
kıı da ileti sü
rülen şikayetler 
hakikatte bun
dan ileri gel
mektedir. Yok
sa Soviyetlerin 
filim i m a 1 at 1 

k emiy et itiba· 
L.l:Jdi-"<!::c;ı...-

r:.Ie de istisgaı edilebilecek ' 
bir derecede dt ğildir. 

Yeni Rus filimi eri nelerdir? 
Rusların en büyük sinema 

fabrikası (Sovkino) nun 1929 
programını ele alalım. Bu pro
gram belli başlı (17) kurdele
yi ihtiva etmektedir. 

1 - Bir ihtilal filimi: (Firar) 
2 - Sekiz terbiye filimi: 

(Yalan), (Beyhude husumet), 

' bir sarniç, iki odunluk, üç 
kömürlük, bir dolap, bir ça- ı 

maşırlık, bir mermer musluk, 
dört hela, dört kiler ve etra-
fı camakanla üzeri örtülü ta
rasayı havi olup cadde üzerin
deki ikinci ve üçüncü katlar 
daki odaların önünde sahni 
mevcuttur; 

çamaşırlıktan l:addeye kapu
var hanede terkos ve elektirik 
tertibatı mevcut olup Katina 
hanım müstecirdir. Bahçenin 
etrafı duvar ve üçüncü k1ttan 
itibaren aydınlık mahalli ve 
salmelerle merdiven aralarında 
camekan bölmeleri var. Fazla 
malümat 928-687Q T dosiya
dadır. Yüzde beş zamla talip
lerin kıymeti muhammenesi 
olan <>nıki bin ikiyüz seksen 
liradan hisseye musip mıktann 
yüzde onu nispetinde pey 
akçasını teslimi vezne etme
lerini (13-4-929) da saat 16 a 
kadar ihaleyi kat'iyesi yapıla
cağından miifterilerin tarihi 
mezkiırda hazır bulunmaları 
ilan olunur. 

dele vücut ;etirilmektedir. 
Ayrıca ·,usiarın meşhur sah

ne vazıı ( Jak Bronozanof ) 
Tesadüf isimli canbazhane ha
yatını tasvir eden bir kurdele 
çevirmektedir . Maruf aktör 
(İvan Moskovin) bu filimde en 
büyük rolü deruhte etmiştir. 

Bütün bunlar Rus sinema
cılığının özlü bir inkişaf içinde 
bulunduğuna delil addedilebilir. 

Mahmudiye 
oteıi 

Elektrik ve terkosla mü
cehhez nezafet ve taharetile 
müşterilerinin mazharı tak
diri olan otelimize bu defa 
müceddeden banyo mahallile 
tek yataklı odalar inşa edil
miştir. Binaenaleyh aile ika
metine de son derece elve
rişlidir. Ehven ücretle abon
man kaydedilir. Rahatını ve 
istirahatını arzu· eden zevatı 
kiramın teşrifleri kendi 
menfaatlan iktizasındandır. 

Adres 
Sultan Mahmut türbesinde 

Telefon: 3402 

Doktor A. Kutiel 
Elektrik makinelerile belso

ğukluğu, idrar darlığı, prostat, 
ademi iktidar, belgevşekliği, elit 
ve frengiyi ağrısız tedavi ""er. 
Karaköyde fırın sırasında, 

• 

( 
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J{()nseı·v cA tu\r aı~ı11cl<:tı1 

111ezun meşlıuı~ artist 
Afife Hanım 

Taraf n:!on 

ODEON PLAKLARI.NA 
İMLA EDİLEN TÜRKÇE 

Ali baba 

,. •a ·eti enı, .. ıli nıet nıl,e nıü _üri ve i. İ i'an 1·.n 

n. a .• •.ı.csı sokagı No kıymetı munammenesi 
lira ız 

'.~ 'foğlu Hüs~yinağa Taksim atik '.ll cedit 39 6000 sektaksitte 
Müştemilatı: Zemin katile 4 kat ve kagir olup 6 oda bir mutpak ve iki balası vardır. 

Beddi sekiz sene ve musavi taksitte tediye edilmek üzere balada evsafı muharrer kagir 
hanenin mülkiyyeti 6000 lira kıymeti mubammine ile ve kapalı zarf usulile müzayedeye 
çıkarıldı teklif zarflan 31-3-929 tarihine müsad\f p:ızar gfü'ıil s;ı.at 15 te küşat ve bilistizan 
hazineden alınacak emre göre muamele ifası mukarrer bulunduğundan taliplerin yüzde yedi 
buçuk hesabile 450 lira leminat akçeleri ve ya m!lteber banka mektuplarıle yevm ve saati 
mezkürda Emvali metruke sabş korııisyonuna müracaat eylemeleri. 

Semti Mahallesi Sokağı No. Nevi İcarı 
lira k. r 

Kadılcöy Cafer ağa Sakız ağacı 35-12 ev 430 senevi 
· Büyükada Karanfil Fısbklı 30-8 ' « 250 « 

Bu.ga.ada Karakol 11-17 « 50 tr « 
4( Yeniyar 33mükerrer « 120 

~ 
(( 

Heybeli ada Manastır 17-19 « 312 
Uzunçarşı Rüstcmpaşa Balkapanı altı 28 mağaza 72 
Beyoğlu Tımtım Ada 5- 1 birahane 40 (( 

« « (( 3 dükkan 20 (( 

Kasımpaşa Hacı Ahmet Irmak 52-56 bostann 4 17 (( 

Galata Hoca Ali Lüleci Hendek 51 kagir ev 65 (( 

Beyoğlu Tatada Papasoğlu ıs ev 

Balada evs afı muharr<.!r emlakin ıcar raptedilmek üzere 
pazar günü saat 15 de müzayedeleri mukarrerdir taliplerin 
yonuna müracaat evlemeleri. 

BÜYÜK 

TA yy ARE PİYANKOSU 
IreŞİDELER HER AYIN 11 İNDEDİR. 

3 tThııı<eil! k.~şide: 1l.1 nisan 11929 
BÜYÜI-< İKl={AMİVE 

4(},Ü()() LİRADIR . 
A YllCA: 

2(),0()(.) 
.l ;),0()(, 
] \>.,()Ü() 
}(),00() 

LİRALIK llKRAWYELER 

ve 10()0() 

Liralık bir Mükafat 
l3u keşide(le (~e111~ ~ııı 
: ;, 900 numara kazanacak 

• KOTi. · UBİGAN. P1İVER. GERLEN ~ 
Fabrikalarının hakiki esans ve sair kokulannı toptan fi ya
tma perakende safan ZAMAN ecza ve ıtnyat deposudur. 
ZAMAN ecza ve ıtrıyat deposu kokulu sabunlar, saç su
ları, kremler, tuvalet podra ve takımlarının da deposudur. 

ZAMAN Losyon ve kolonyalarında bir damla sun'i yok
tur. Çiçek esanslarınd~n mamuldür. Nümunelik şişeleri 

ıııeccanendir. lstanbul Bahçekapu Nıı 37 
--· -]F?> ( Sabılc Misçyan eczanesi) .. 

,· 

__ ,... 1. J ~,, .. ....--- d 
uat ayni günde ihbann an 

tıe • eti ihtiyariye mükellef tu-

10 « 
26/3/929 tarihine müsadi c 

emvali metruke icar kcm's· 

11111--- Satılık 
BUHAR MAKİNALARI 

450, 600, 800 beygir kuvve
tinde az müstamel karliç 
sistemi, makineleri konpa
vent, kazanlarile ucuz fiatla 
satılıyor. Unkapanı polis ka-. 
rakolu arkasında Ferit Ali 
demir mağazasına müracaıı' .. 
Mahkemei asliye birinci ti 

caret dairesinden : 1 

Sekban zade Ali mahdum j 
~ !arı şirketi tarafından Beşik-
j taşta köy içinde has furunda I 

mukim Şükrü efendi aleyhine. j 
1 928/1788 numara ile ikame 1 
1 olunan alacak davasının es-
nayı tetkik ve rüyetinde ika
metgahı meçhul bulunan müd
delaleyhi mumailey hakkında 
tebliğata rağmen ispaiı vücut 
etmediğinden H usulü muha-
kemeleri kanununun 398 inci 

ıı maddesi mucibince ha!ıkındll 
1 ittihaz kılınan gıyap karar • 
il nın kanunu mezkfırun 141 rl ı 

maddesi mucibince ilen 
tebliğine karar verilm İş 
emri muhakeme 28 Nis 
929 tarihine r.ıüsad if pazaı' 
günü saat 13,30 da icra kı 
nacağı kanuPu mezkfıruıı 14'.?., ı 

nci maddesinin birinci fıkr 
sına tevfikan mahkeme diva&
lıanesine talik kılınmış oldu-
ğundan mumaileyhin ilane ı 
ne şri tarihinin ferda~ından 

muteber olmak üzere on a• ıı 

zarfında cevap vermediği ;; • 

dirde kanunu mezkfırun 405 -
ve .403 nci maddeleri mscibinı 
Cf' vakıaları ikrar ve kabv.l · 
el,,.:. addolunacağı gibi bi ,.
daha: nı..bakehıeye kabt1[ olun! 1 
malf!1cağı g.azdelcrle bir ay , 
miiı:ldetle ilan o:unur. 

1 _,, / 

-. 

MODELLERİ: PLYMdUT 
65, 75 ve 80 

olup zirde muharrer hususat ile tanılır cins ve nevinin kıymettar olması, 
Benzin sarfiyatının gayet azlığı. Kat'iyyen şayanı itimat olması 

YAYLARININ mükemmeliyeti 

Şeklinin z·arafetile 
boyasının güzelliği 

Bilumum KRA YSLER modelleri, şimdiye kadar 
olduğu üzere badema dahi KRA YSLER otomo .. 
billeri namını Ha edeceklerdir. 
Şeraiti tediyede büyük teshilat - yedek aksaın de .. 

. posu tamirhaneleri - Katalo~lar ile izahat emre 
amadedir. 
Taksimde (Sabık) Eldorado binasında 

Dimitrakopulo biraderleı 
ıra.,kı fabn"i~. -;ı~1n«li<P ı& ~ 

Üç yıldız markalı DÜZ RAKISI alındığı zaman 

1 

şişeler Üzerlerindeki inhisar idaresinin bandrolunu v~ 
imzamızı havi boğazlıklarının muntazam bir halde olmasına 1 

dikkat olunmasını muhterem r.ıüşterilerimizden rica ed~I ı ı 

~o;ogral amatorıerıne ve sanar 
Ala minüt fotograflarınız için 

• 

MINUTEROS 
m.. Q)<dle llıs. • <> ıT\l:Jl»© \C Ril fı'1Hl n lk ıııillll~ 

• 1 

1 
l 
1 
1 

1 

Cinsi mükemmel ve daima memnuniyet babş semere 1 
verirler. Her yerde satılır. Kodak fotograf makine-

leri - Kodak muallimleri - Kodak kiiğıtları ı 
-.:-- ---=-=..:::;:::--- • . 

K . h ~ uvvet ve sı.1 a. 
ı,anı i~ıy:ı '"' slD11'!cri 

Ars~nofer· atos 

I 

.. \- . 
ı: e .. arn.n 

' ed !k;hi!ir. 

l'... ,.~ . 1 .! , 1 eCt.l 

c.l:tıs~!;U'lf ''.l t:A 

··lr ..;, ur. ._,, - ,.,, 

Üsküdar mal müdüriyetin-
den: 

Dairemizde münhal bulu
.nan bin kuruş maaşlı piyade 
tahsildarlığı için 62 Mart 929 
tarihine müsadif Salı günü ic
ra kılınacak müsabeka imti
hanına iştirak edeceklerin 
yedlerinde mevcut vesaik ile 
Üsküdar malmüdüriüğüne mü
racaatları ilan olununr. . 

İştiha kuvvet ve sihhat için 
en müessir devadır. Umumi 
depoları Bomonti fabrikası. 

Telefon: Beyoğlu 583. ve İs· 
tanbul, Ekrem Necip ecza 
deposu Telefon: İstanbul 78 

;011 Sfl(ffİn i/,!11 fıırİfİ>.~t 
K~ruŞ 

6ıncı sahifede santimi 25 
Sinci (( (( 50 
4üncü « (( 80 
3üncii (( (( 120 
2nci « " 200 
linci « (( 400 

relg-raf: istaııbul Sa~1t 

İlan muhteviyatın:ı dikkat 
>lunmakla. beraber bu hususta 

mes'uliyet kabu! edilmez. 

Gazetemizde inti~ar eden 
bütiin yazıların hakkı 

mahfuzdur. 

Abone sartları 
Vilayetler için; Senelik 17~~ 
akı aylık 900, üç ajlık 5 
kuruştur. Ecnebi memleket• 
ler için: Senelik 3000, alt' 

aylık 1600, üç aylık 
900 kuruştur 

ç;üneş 
Öğle 
ikindi-

Şevval 11 1347 

Tııl.ı·i111 " 
6 Ol Akşam ıs,22 

12:21 Yatsı 1~'~.3 
15,47 imsak · ' 

Mes'ul miidür: Selim RiJ~ıJ' 

.,_ -
nıs. ·1 çıkarılmıştır. Eskisin·t·n nmı.- ---. d"ld··· haı>er ............ tayın e ı ıgı 


