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Bugünkü hava 
Di.ın ge::c aaı l( Llc tıı , L. :-5. "J.l·ah 

7 -de ~R dip lıuıı lı;ırarc c- .ızami ı o 
~u f:.thah a7 .. 1i ı dcrcccdi (~ece 
nı,~;l r şi m Jlı.lı.:n .. sıni tir. Hu gc..:c ru g--Jr 1 
Po)' rv.. h.1\ J tıp 'ıli ı r J ~.ır ) uıat. 
ihtimal! yrıl...tur 

.,.,~"""""""'YT,,.,,,,......,.,,.,,,,.,,. ••• 

PERŞEMBE 

14 
ŞUBAT 

1929 on •• I 

Telefon: 
YAZI İŞLERİ 

fs. 1202 
İDARE İŞLERİ 

Is. 3872 

Bugünkü borsa 
logliz 9Stı,5; Fr:ın ~ 12,ht}, ı..ret 'l.J.0 

f ,y içre ~.SS.S .. Dolar 49, 1 l.5 Jlahı li •l.::.2;) 

\ lrı n 85 1 ; ,\ n:ıdl•lu tJ,20. Humeli ~.~o 

·rram\· v 8J , J>urun '.!ıJ.-5 

J'l' hank·ıındın alınmı.ttr. 

1 
;;....,.~9"9"9~t~fTfTff~tnt"t~f~fTfTff~fnynf"f~f~tYti• 

4 üncü Yıl .V• 14D5 * * * AKŞAMLARI NEŞROLUNUR * * * Nushası her yerde (5) kuruş 

Ortodoks Arnavutlar da Fener ile alakalarını 
ettiler. 

başpapaslığı 
bir kilise tesis • kestiler, (Görice) de yenı 

• 

lspirto 
Eczacılara ne 
zaman ucuz 

,. ~..-i/ecek? 
Gtı 

Yiin , : 
tılar A ,-
1• ara ıı a 
b' . 
ır heyet 

9tinderc
tek İspir
:n /iyal -
fi r ırı ı 11 

!Jıiksellil-
ııı" . . 
'lllesıııı 

ti~ıı et - .il. ;lı . /.ckrii betı ,, . 
lt~a 11e .. , ııılur aodellerinıl<', 

Yrıptı/darı leşe/ıbıisfe ııııwaffak 
~!:1tıklar1111 be!Jllll etmişlerdi. 
'1 liııı aldııjıııır:: ıııalılmafa 
lıcı~ıırwı mıiskiral idaresi eski 
j11l'.tııi rııı:cırıııcla mıısinlir. 
''lıırto fal111wtııı111ıcsi mıiski

~<tİ iılıırcsiııc lel>/i!f eı/ilcli!/İ 
·ı/ıeııe cc:acılar ııııwyyeıı 

fıycıı ü::eriııılcıı ispİrlo!Jıı 
((/'-lcııklurıf11·. Salıilıiycllar /ıir 
~rı/ bıı lııısuslıı bir mu!ıarri
tiıııize demi~lir /;i: 
, - Ec::acılarm 11c11:: fiyııilıı 
ıs · /Jtrlo alacaklanııılaıı malıi-
ıııcıtııır de[jili:. ilıiı; tarifesi 
Yapıfnıadıkca ııc .w11fcdilcrı 
;ı'.irlar ko;ıllwl cdilmcılikçc 
'1=iııı için başka suretle lıa -
ı·eket imklim yoldur. r.ıüıkıi 
fiındiki şekilde ispir/o feıı:ia-
1111lıı ı;ok sui is/imal cılildi[jiııi 
Uıjrdıik. Rinacnaley!ı fariji · 
J1ı1,ıl111adıkça bıı§ka fıirlri 
/rııeket inıkcim yo/;/ıır ı>t' bi:e 
,;ıç bir güna leblirıat yapıl -
~mışhr. 

Opera sineması hadisesi 

rar akidit 
Temyizin nakzi üze

rine muhakeme 
neticelendi 

Birkaç ay 
eve! «Opera» 
si nemasında 
müddei umu
milik muavin· 
!erinden bazı
ları ile sinema 
. hibi Cevat 
bey arasında 
sinemada tah
sis edilecek 
yerden dolayı Baha ve Mithat beyler 

açılan münakaşayı takiben or· 
taya çıkan ve muhtelif safha
!ar geçirerek sinema sahibinin 
lzmit mahkemesinde beraeti, 
müddei umumi muavinlerinden 
üçünün temyiz dördüncü ceza 
dairesinde tecilen mahkumi
yetleri ile neticelenen hadise 
henüz hatırlardadır. 

Müddei umumi muavinlerin
den Mitat, Nasuhi ve Baha 
Beylerin aleyhinde Hayrettin 
Beyin lehinde olarak verilen 
mahkeme kararı, son zaman
larda temiz hey'eti umumiye
since tetkik edilerek bazı 
cihetlerden nakzolunmuştur. 
Nakzen muhakme Tamyiz 
dördüncü ceza dairesinde ala
kadarların vekilleri huzurile 
başlamış ve bitmiştir. 

Nakz, Baha beyin Kadikö
yünde «Süreyya» sinamasında 
müdür Semih beyi tevkife 
teşebbüs ettiği idaasila, 
Hayrettin beyin « Opera » 
sinemadaki vaziyetinin, ve ba
ro dairesinde Cevat beyi tev-

kifi hususunun tekrar tetkiki 
noktalarından ve yalnız Baha 
ve Hayrettin beyler hakkında 
vakı olmuş, Mitat ve Nasuhi 
beylere ait kısmı nakzoJunma-

mıştur. Dördüncü ceza dairesi,bu 
noktalan tekrar tetkik etmiş 
ve Baha beyin Semih beyi 
tevkif etmek istediğini sabit 
görmediği gibi Hayrettin be
yin de gerek sinemada, gerek 
Cevat beyin tevkifi sırasında 
vazifesi haricinde ve gayrı 
kanuni hareket ettiğini va it 
bulmaması , kendilerinin f>u 
noktalardan mes'ul addedile
miyeceği hakkındaki eski 
kararında ısrar etmiştir. 

Bu suretle netice itibarile 
evelce aleyhindeki iddialar
dan ademi mesuliyet kaı;arı 
almış olan Hayrettin Bey 1ıak
kında aynı karar baki kalmış, 
Baha, Mitat, Nasuhi Beyler 
hakkında «Opera» sineması hadi
sesi sebebile aleyhlerinde olarak 
verilen karar de değiş meıniştir. 

Ezeli mes'ele devam ediyor 
1\l111(ttı l~ti" 1·ctcali ,- et ıe 

~ eyy arecilik hususunda-! 
q tarakkileri rakiplerini 

MÜNDERiCAT 
2 - nci sahifemizde 
Telgraf haberleri, Pojıs 

haberleri, niçin ve saire. 

3-üncü sahifemizde 

korkutuyor · 
Günün tarihi, Kari süt -

nu, Seyit Ali Reis. Orta 
oyunu. 
4-ncü sahifemizde 
Bir avuç kül, Serseri . ~Almanlar ci · -~~ 

11 harbindeıı 
:~ğlup ve 
l llııheıim çık
'~tan sonra 
llıeşhur «Ver
ıab 
"' 

1
• muahe

•e ·ı ~ sı e elleri , 
011arı bağlan. 
~· askerliğe . 
ıt b"tü• • •u u n ıcra-

d öll'l, galip 
, ~\tletJerin çok 
lotı h· 
~ ır müra-

• 

5 - nci sahifemizde 
Sinema sütunu, Dünya 

şüunu, saat « 13» ü hiç 
çalar mı? 

katetmektedir. Gene bu sıra
larda ( Rurbah ) ismindeki 
Alman fabrikası da top, torpil 
ve mütaaddit mitralyözlerle 
mücehhez bir liava diretiıotu
nun inşasına bilşlamışhr. 

i ~~esine tabi 
~lıılın B • tid uştu. u._ ________________ • 

Bu tayyare saatte 200 kilo· 
metro gidecek, 4 mitraly6z ve 
iki topu ha;il olacaktır 

Bütün bunlardan başka Al-}' detJi baskı-
' İ' -'agnıen, Almanlar en ufak 
t~~ ~ardan bile istifade ede-

t iizli gizli çalışmaktadırlar. 
11..:1,_ 

~ '!"'_Z ve Fransız gazeteleri 
~ R•di mesaiyi zaman zaman 
'-b· etmekte, korkularım da 
~~ hir lisanla meydana 
~n~ aktadırlar , Bu ifşaabn 
~Çosunu kaydedelim : 

'1ı11 111anlar büyük harbin 
~'ııı senesinde saatte 180 ki
lııııı~0 sürati haiz ve hiç yere 

en havada 1200 kilo-

metro katedebilen muazzam manlar bugün « 70 » metro 
bir tayyare vücude getirmiş· 
lerdi. uzunluğunda ve « 100 » yolcu 

Bundan iki sene sonra da taşıyabilecek muazzam bir 
saatte 200 kilometro giden ve hava gemisinin inşaatına ait 
fasılasız olarak 2000 kilometro d dikod 1 ı 1 b 1 
yol alan son sistem bir tayya- e u ar a meşgu u un-
re daha yapmışlardır. Alman , .' maktadırlar. 
mühendisleri bir müddet son- • ' İngiliz ve bilhassa Fransız-
ra yep yeni bir model daha 1 Al 1 b h' 

d t
. · 

1 
d' k. ar man arın u ma ırane 

mey ana ge ırmış er ır ı . . . .. .. . 
bu da hiç durmadan hava- mesaısını çok buyuk bır tch-
da tamam (4000) kilometro like olarak kar~ılam:ktadırlar. 

L\1.üsaba kamızın 
mükafatları 

Sinama müsabaka
mızın neticesini Han 
etmiştik. Müsabaka
mızın · mükaf atlann
dan 5 tanesini Melek, 
s tanesini de Alham
ra sinemasından al
mayı, bu suretle ka
rilerimize mevsimin 
en güzel . fillmlerini 
görmeleri imkanını 
hazırlamayı muvafık 
bulduk. 

Mükafatlar yarın 
\ ~vzi edilecektir. 

Tetkika gelen 
2 Amerikali 

Amcrikal hir gurııhun 
nıiimcssiller sıl'alıla iki zat 
şehri nıize gelmiş terdir. 
Bunlar narp YC şark 
vllüvellerimizde yeni sö-. . . 
ınt•ndölcr halları inşası 
imkftnlarıııı tetkik ede· 
rekh~ılrir. 

Alman sefiri ve 
süvari Ankaraya 

f?İdiyorlar 
Bugün bahriye zabitlerimiz 

« Emden » kruvazörünü ge
zeceklerdir. 

Emdenin süvarisi ile Alman 
sefiri bu akşamki tirenle An
karaya gideceklerdir. 

Emden süvarisi, erkanı hü
kumetimiz tarafından kabul 
edilecek ve Ankaradaki Al
man sefaretinde bir Balo ve
rilecektir. 

Kardan 

inhidanüar var 
Karın ağırlığına daya -
namıyan damlara, 

dikkat lazım 
fstanbul ha

vası , cidden 
garip bir ta
havvül geçiri
yor; Poyrazı 
lodos, onu yağ
mur ve kar 
takip ede ede 
İstanbullular , 
adeta pusulayi 
şaşırmışa dön
düler. Mamafi 
evelki gece 
yağan yağmu
run tesirile kı
rılan hava, o 
gün, bu gÜJ{ 
yumuşaklığım 
muhafaz et - 0s11e: ilald bitınİ!Jen karlar naldediliyor, 
mekte, sokak- Çamurlar arasında bir yılrıiyıiş 

altla: 

)ar, adeta biret göl halinde Karlı iş 
tilunmaktadır. Mamafi hava 
afif poyraz olmakta berde

vamdır. 

Hararet derecesi epey düş
müş, ( -1) i bulmuŞtur. Dere
cenin bu düşüklüğü, yukarı
da da söylediğimiz gibi, ha
vayı bir haylı yumuşatbğından, 
şehirde esaslı bir temizlik 
ameliyesi yapılması zarureti 
hasıl olmuştur. Zira bir kısım 
ana caddeler hariç , ekseri 
sokaklar geçilemiyecek bir 
haldedir. Buralardaki gölcük
ler yüzünden ne insa!1 ve ne 
de olomobil geçebilmektedir. 

Havanın yumuşaması vü~öin

den damlardaki k ariar a , 
bir mes'ele olmuş, bir çok evler 
bu ağırlığa tahammül edemi
yerek bel verdiklerinden yeni 
ve karlı bir iş metdana çık
mış (5) liraya bir dam temiz· 
lemek pek çok boş insanların 
elverişli bir meşgalesi olmuş
tur. 

İnhidamlar ! 
Dünden beri bir kaç inhi· 

dam vakası kaydedilmiştir. 
Bunlardan en mühimleri me
yanında Ortaköy· Bebek yolu 
ile Unkapanında ve Boğaz· 
içinde vuku bulmuştur. 

Biri tamamen, diğeri yarı açık göz Ortaköy - Bebek yolunda 
. tramvay güzerkahında bazı 

i 11° 'fi,,.. o 1h n11 'fb 00 o divarlar yıkılmış, münakalabn 
~fi 11)1@). il©\~Jllffi. ll~11fi11)\~Jf)1 intizamını bozmuştur. 

• ( )lalıaıli lldnc-i sahifede ) 

·Zevcesinden ei~Ii olarak ııi R ,, , - 1 
şilteye para koyanın aScltcllle . 
başına eelenler ••• Artık tebliğler 

rak şiltenin ağzını dikmiş ve düzelmiye Geçen gün, Aksaray civa -
rında garip ve şayanı dikkat 

~ bir vak'a ol -
muştur. 

Adamcığı· 
zın biri, zevce· 
sinden gizli o
larak, küçücük 
bir .şilte içinde 
para saklıyor· 

muş. Üç, dört gün evel bir 
ihtiyacı zühur etmiş olacak ki, 
kimseye sezdirmeden şilteyi 
açmış, içindeki 800 liradan 

I \ \ 
600 lirayı almış, mütebakı 
200 lirayı gene içinde bıraka-

şilteyi eski yerine koymuştur. başladı 

~ 

' Hiç bir şeyden haberi olmıyan 
zevcesi, aynı gün, o şiltenin 
atbnlmasına lüzum görmüş ve 
zaten küçücük olan şilteyi 
aldığı gibi hallaca götürmüş, 

tartbrarak atılmak üzere hı -
rakmıştır. Bu esnada tesadüfen 

evine gelen er· ~--..., ( -
kek, zevcesi - : ı . . ' 

nin sokaktan - J 
avdetini müte- ' 1 
akıp, nereye • · · 

' 
gittiğini sormuş, küçük şilteyi 

CHahadi il.inci sahifedr) 

Bu sabah rasataneden al-
dığımız malumata göre, dün 
gece rüzgar evalamüteha
vil, sonra şimalden esmiştir. 

Dünki azami hararet 10, 
bu sabah (-1) dir. 

Bu gece rüzgar poyraz, 
hava kapalıdır. Kar ihtimali 
yoktur. 

Irak fevkalAde 
komiseri geldi 
İngilterenin Irak fevkalade 

komiseri sir Klayton bugünkü 
tirenle ve yanında refikası ile 
İngiliz sefiri olduğu halde 

Ankaradan şehrimize avdet 

etmiştir. Bir, iki gün burada 
kaldıktan sonra Konya tarikile 
Bağdada ğidecektir. 
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lıiıı ,· !Jl 
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ıw', ı ai ıl-fcır ıfo u ı , 
r, , ııı ·k k. ,ııtı dı·: ·ı. /!(' , ,_ 

kll'(I, ne c 

Ay paşcı emrdı ıi . , ' 
sj 1\ , ı !tı 1· ff. , ı ı , l 

Sa' /ıL yitı /:a/.-tıııı l · il · '· 
dı 

Rayp dıışıııcıııık inıı f t 
ııwşl<' r el de , 

Alıılltık zavallılıırıfl i lerı pı k 
acele .. 

Fal;ul neylı: irıl r 1 ·, ul r 
ayal l ır d ı mıı ' 

* Eıd /• r şu1 111, • fı ı r-
! ,,. ( f 

Tır 1 .Sibır 1 • , 

A c ıb ı /ıi:wı eı ı 
:Hı ı ı ıs/... ı ı'.1 

İçirıcl, y"m ı , ulıı t 1 11111 ı.
baf'fur doı,mP ! 

* T. faııil fabak.i< r ıfuı 1111 cm-
ba olııı ı , ,,, uıınıı ı, 

Pil•iı> bir bd 1rıııı 111c. '" "f 
olıııl' · sı ııdıırıı r 

Gel de ayaz pıı aııa . .• ıı şiııı
cfı lo:: koııd/lrmr;. 

Gramofon çıı 1aııır, canını 

ı Lıık.lar domıııı ! 

* Sorı uı bir ıııııtıı«ı el aya da ı 

rıkı !' yıı/a 
Fc /· ıl yalpa ı urııyor ., /ı;/-

tan .~a:111. ~ L•ı, 

11 ra ı bir verİ!JOI' dı um· d•
bimL· ,, -,/ ı 

Af. ııe yazık. ııc yıı:ıl-, ,, !J L 
yan•ıMar donmıı~ı 

Frııırus ı:: 

İskan müdürü tetk· a
tı a devam ediyor 
iskan U . M . H ~cı Me m l 

B. Vilayet is · • n i er. it 
htl · na d v m dm kt dir. 
M · • eyh, r ırı t d 

·r izde t 1 
d nt 
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Nerin1an, Şu izahına 
nazaran, dilediği er
kekle -kendi gözü ön
ünde- sevişecek, öpü
şecek, kendisi de ağız 
açamıyacaktı . llu , 
telttkkiyatı a nn1cye 
göre, düpedüz deyyus · 
luktu. 
Naınuslu bir erkeğin 

böyle bir teklife ve 
öyle bir vaziyete mu
vafakat etn1esi naka
bil idi. 

• 

l t lt~ ı ı· ( 

ık 

d undu komür 
oldu 

Fı na v r dind , fakat 
b e ş r n baı n çök n 1 

t ı nıh yeti bir türlü 
g yor. 

o B kır-
kı; 

d 

b bi 1 
~~••mvata' 

kur-

( 1 

Galat,.u · K, ı e 1 
bag~ bu u a, ı V'pu'rU 
at sçilerindcn S · ı öldf ğü 
ve arkadaşı Mevfodun ağır 

hast bulunduğu dün akşam 

ıabıteye ihpar edil İştir. Za
bıta tabibi ccs ci il' av n'" 
etmiş ölümü ü hc.ı' ~ r • ü 

S ~ ·nin c ; morcıa n k-
lec · miş, _vlut ta S n Jorj 
has .ıne in y.ıtınlm,. r. 

Z b ta t.ıhk <ata devam et
m ktedir. 

ada mışlar! 
Yeni po < ı e arl<a

sında J,o ı1i oncu A!
ber t:ft:ı < ini;1 aı:ıh:.:.
ne. i 1 c: n b, zı e. a ça
la ı l ·ı t ı on 
dtin tel ı, 1 r-; 7J 1• 

m 
f ıı 
dı 

( 

1 : 

h: 
1 ' 

yaı 

rse 
·n 

sa 

• 

. 
n )C gır -
odacı tar~ 

1 !ar • 

'ı tu u u . 
)J 

( ,l( ( ( 

1 l 

a .ı aJ ' 
a ' 

a 1 

t • 

mk 1 
sc' ı e h 
mm bir ka ın sah 
d b vde d kşam m 
c v il İ• , ~ '1 n ete i den 
t t ıı- lda 
br k ı de, 
va , s t 

Ltıkin, hanın1111 teh
didi yaınandı. Ya de
veyi gütı11eJi, ya bu 
diyardan gitmeli, tar
zfnda ağır bir ağız 
kullanıyordu. 

Hurren1, bu acip ve 
iğrenç söı:Jere nasıl 
nıukabelc edeceğini 
<lü ünürken rum kızı 

ve Lftlinur gözünün 
önüne geldi. Nerinıan 

hanın1, gazeteci ile 
heınbezın1 o!nıu:; ise 

... on Sa 

C( 

( iilat lJ 1(
lcııi ror. 

Malı ve k ı di meh fild 
ında S r. yi. ve .ı d'n 
asında b yLk eb d1 

avv" .a o!ac .. ğı soylc
nı m ktedir. 

i nassa bu taban·" atı 
ger J< Banlfa rkanı arqsıqda, 
gerek Bankanın idaresi üze 
mıde olaaafıı 'va:yet!er 
m yanındadır. Söylenildiğine 
göre, 'Baiihl< nizanı am ile 
bucrünkü lf(Jdi İd3ro r ında 
fark pıevcu .ur 

Ba kıınuı s ~ ı ihtl•~s sahih 
o. İyan mc ·ra r • aıarile 
mlidürü i. 
gCls .erece{fi. a işlere na -
lal na 1' , v" yer ", i m •• 
tch tan nmış z , t işga 
edece! tir. 

t in ey g'tti 
7 ıc ırcl M, M. otııı scıııc.yt 

ı e 1/1( w'iıı bııi>/,•ısı ıl/. ll. ı•c 

fıı ; ı ı/uı Swi<:lliıı B, cı df'i 
ak llılı .lı /;ıraya aı·clel el -
mı~lık. Swfu/i ı il. ay S()nun
,ı ı ıı/,<1rw/ıııı ydenk yı•ı.ı 

1 (/ •• lı 1 1 '/l'('flf ltı'. 

fo(, ı .. 
Bu yuzde.ı, dr n g l.e, o ci

v r lıakı, cpty hey can ge -
çir.n'şl .rdir. İş:ıı fecı tarafı 
şu ı, ki, c ~~iye, .-c k • , ar.ı
balann geçm ine müsaıt bul· 
ma'1llştır. Şu halde yangın 
büyümüş olsa idi vaz;yet n 
olacaktı? 

Bir motör ateş aldı 
Dün saba Fatih H rbiy 

b;rlıı nevi 
rn a aıın~an ı 

yo 
cul 
m· 
n 
t 

l L \' 

a 
no 

rı 

•c 

1 

( 

nı .• onun b' · 1 ır • ı 
na nıukı h'l u-;t 'ki 
gun~ ı i .l ı· tı. fi 1UI' 

gaz eci ortalıa o 
ken, lıanıının il( ıtr 
YU .Iatı teninde l.ola
şırken \' ahanın karı
sile ve nlüteal ihen 
baldızlarile yattıgına 
göre kendisinin günahı 
tıdcta hadden ef :1.un 
idi. Ya Nerin1an, hun
lardan haberdar olsa 
acaba ne divecekti? • 
Şin1di Hurren1, dilrü-

ha nluhihbesinin per
vasızlığını unutup ken
di kabahatlerini tecın
ınüle dalnıı)lı ve ah-

, it 
bir Kevktc 

Ta
Anka 

raya ·dip eı~iştir. 

Tahi Kc k p B. bir haf 
sonr tekr&r Ankaray gide
cektir 

gımız na! '!"\ 

K" n• 'rk 
T 

~ i .. 

&Jre, 
ı 'n bir 

rde An-

da ki 
mil kerab üsn 
net v ~r.+ 

Bu müzalkrıı.tın so 
ı sına göre mefsuh şirk t, şim

diye ka ;ır vazetüg.i bütlin 
semrnyeyi, ziyanı d dalıil .. 
ol hal h"k 'r tten 
ist r' . , ~ 

mev1..ut r ·~KmP 
tila s tın 
bulur .ıştu~. 

ka : 
kat'<ı 

fla
'ind 

Hükümet, hatta, bu makine-
lerin bir en du •ması ı 

,j da teın:'J f.-ıt ı ·n bır veş 1 
• 
d,ı tm m' , m suh şirk fıı 

bu f.• r tle lehine har ket et 
mi tir. 

Bu defa da itilaf h~sıl ol-
maz a, hükumet yeni i~a 

e kibrit fabr h" ı için 
ıy ' lazım i! n ma-
i mubayaa cih 'ne gı

ı..ur. 

Ka. n oğarı t hlixe 
(Hiı iı 'i " h' " ı,.ı nıa ıaa1 

Fın~ıkiı " l:ı r ı; n da ç.ı 
tısı k iiştür. Unk, n ndıı 
har ;çı k~.ı M hm"l ._halle· 
sir hoş ve köhne b:ı kulü-• 
be, An dol . r nda O akte 
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para, e: hl hizn1lt, ve 
hunlara ilfıveten bir 
de edebi şohret bulu
yoı·:sa hep:i ~u deli 
kızın saycc;;inde idi. 1\1. 
paşanın ihsanı olmakla 
beraber ihraz ettiği 
rütbe bile vine o save-• . 
nin füyuzatt cünılc~in-
den idi. Kendisi bütün 
hu inayetlere karşı 
ern1eni kadınlar ile ya
tıp kalkn1ıs ve hu o-ün • l"ı 

de bizzat hanınnn 
üdaınlarını. kabvas il<' 
hiznıetı.;isiı i ko\ ı.uı.: 

~l ı· ı 

Musf a il orfo-
doks kilisesi 

yaptılar, 

1 . lt \ 1 

Atına, ıı - Arn 
hi.ıkümeti, A ilavut ort 

' ık 

lan 'çi ayrı ve müs l 
( otose al) bir ortodoks hılisesi 
tc k' ı karar vemıi ir. Ar -
naV11 t ki ortodok r bu 
karar = dol yı ademi mt:.n -
D n' t öst mı kkdirler. 

Bu 1 • ise idaresinin merkezi 
(Güricc) olac ktır. 

Son saat- Arnavutluk kili
. t bul Rum ba papıız· 

~ ·ı• ur. E r : a · -
n'lV k ' . 
ic are i te h ecil-
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(Hirlıwi "a · ' uınhat) 

Ha' c o r ı, rince 
tel -a d müş, z ve bunun 

'

. sebebini tayin ed rn Lken he· 
m :~ k fır' ı tir. 

·adal ı bq papazlık 

muş d.:ınıe t 
• y 

r 

an 
ı 

Soluğu I a ' a an z vaLı 
adamcağız, Hallaca küçük 
şil•eyi ne yapt g nı sormuş: 

- işte, atıyorum, cevabını 
alınca' 

A•l '1 12 - Türk - Yunnn - Ya bizım p ra r nerdc? 
müz ){ r ~ ınıı;ı inkıtaına dair . Diye feryadı b m ştır. 
bir f · ı; zct · tar-ftndan Hallaç, bun n n imek ol· 
ver n h.. , sa hiy tt.!l' me- duğuı:ıu an amamış ve y? an· 
hafik~ kkzin cdilm ktedir. lıt aklan gelmeniştir. 
Burad ki siyasi mehafıl, Türk. ~ ııtcnin sahibı in nun için-
H r. Vekili T Rüştü beyin de 200 lira bulı nduguna ve 
Tüıl:- Yunan müzakerah hak- parayı Hallacın b 1 r k aldığı 
kınd ki bey n_tına ve izhar muhakk'lk olduğ mu b yan ve 

bunda israr et iş, hallaçtıı 
ettigi nikbinlige iştir k eyle- ! aksini idiada ile Nuh demiş te 
m kt -lir. peyg mber deme'll tir. Niha· 
,. ni tan - . tal- yet mes'le zabit y~ aksetmiş

ya ve ıı "' 1 tir Hallaç ve Çır gı l:arakola 
e og 1 götürülmüşler, fak t hallaç ta, 

İ kı çır~ğı da 200 lirayi görmedik
lerim söylemekten vazg çme
m' lerdir. Bu vaz'yet zarşısında 
şilte s.:.h b nin ı: k ına bir kur· 
na lık imiş, l: ı hm çmıgına 
bir çay ism.rrlam ve eLne de 
10 lira sıl t rı tır. 

.llıı>ıı. 12 } ııncııı par-
h•nıu lr •ı, }',ıııaı isı zıı /{c{

loy ııı'.11/ııııı isıırı,Tı ı ıe 
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a ı hi · ttl 
• da a ha 1 a:: h< i-
nal t.ın il ı · tti Sı 

hale naz?r:: n hakkı 
..,jk"' Vl t hal·kı siten1 . . 
• 'erinı:uund . Ken•lisi-
ne nıü~rinıan susınak 

terettup ediy~rdu, 
J)elikanlı, nıiskin bir 

nıantıkla bu 111üsl·it 
neticeyi anladıktan ve 
o evde kalıiıak ıçın 
Neriın' 11111 iradesine 
ittiba Ltınek ücuhunu 
l·alhcn ve kat'iven 
kabul ettikten sonra 
cevap verdi: 

(Mabad~ var) 
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Çirag , h g'zlke söy-
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Bankası İstay bu ve G Iatıı 
şuh leri tatili faı.liy t deıı 
Bank Belejin butiın ma ı t, 
d;,iyunat ve h kukunu de. ral· 
dığını Ticaret , 1. ne ildi· 
rilmişt.ir. Bank Belejden cla· 
cagı olanlar mczkür bankaya· 
müracaat edecekt rdir. 

İki tiren müsademesi 
Belgrat, 18 (A.A.) Bi.r yolcU 

tireni amele nakleden diğeı'. 
bir tirene çapmıştır. 20 kişı 

yaralanmıştır. Bunlarda bir 
çoğunun vaziyetı ümitsizdir. 

Çifte hat açılıyor 
\ııadohı dt•ıııjr Yollaı·ı 

yarın al\~anıa l\ıula'r, ·df .. 
le hallın k~lnıil.-ıı lPnıir." 
IPıııııi~ ola<'H!fllll lıalıl'I' 
't•rııwldl'ılir. 

'il. 
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YakaJıı ele 
verdi 

· A.sılııız haber i .aa ettik-
lld·ıı ' . iij.' oolayı h:ıııirde, sabık 
~ belediye .-eisi Ahmet, 

f ~.~ilal, kahveci Ali ı.ev
• 

1 ınişlerdir. 
~ B~dırma yolu açılmıştır. 
l~ıladi Kafkasta şiddetli 

erle kan:;ık bir zelze:e 
· ·~· ~O) saniye devam et
.~ · ır çok evler yıkılmış, • ~t heyelanlar olmuştur. 

d· mara-Sevinç dava-

, Yerııeı1 
Rusyaya gör 
Arabistanın 
Efg·anı imiş. 

Taynıisin \(l<.igaı> dan 
aldığı nıalCınıata göre 
I~usya ile Yen1cn ara
sında bir n1uhadenet 
"e ticaret ınuahedesi 
i ıza olunnıuştur. hı
ahede arı» l{anunsani 
gunu Sanada inıza 
edilnıiş. imzayı Rusya 
namına Astakhof yol
daş, Y eınen nanıına da 
ka<lı ~1uhaınn1et kov-

• i ~ de devam edilmiştir. 
-.>C}'risefain vekillri ehli 
J'!IPorunu tetkik ede-

· muşlardır. 

• ~· T Utün inhisarı Ramazan 
Hı1 sigaralar çıkatmıştır. 
• 0capaşa çeşmesinde (5) 
· . Uzunlı;ğunda bir balık 

~ ~ddia edilmektedir. 
it rahim Tali beyin bir 

· ~nden beri rahatsızlan
~ f her verilmtedlr. 

~llıirde bir tiren kazası 
'. ~abık darülbedayi ar

.den Adil beyin otomo
. b1Iren çarpmış, şöför ve 
\ ey parçalanmışlardır. 
'tiy'< eniden tevkif edilen 

e hanım ve rüfekası 
'di aki tahkikata dfuı de-
~b lıııiştir. Bu ar!lda dün
il\ arııızda yazdığımız gi
• ilznunlann ahval ve 

~tı!lıııı bilen bazı şahit'er 
d 'lliiıniştir. Bu ;ahitler 

·La espak polis müdiirii 
uey de vardır. 

1 ~~ardan iki~inin hadi
'«addüm eden zaınan
ı\\rrupaya seyyahat için 
011 çıkarmak istedikleri 

\lııı .ı.ştır. 
!(ııkat mühim bir safhaya 
!t e beraber ma7.nunlar 

·i;,,1' ınenedilmemişlerdir. 
b aaş layıhası tetklkatı-
1.ı/. il hafta içinde heyeti 
. e ikmali beklenmek-

~ ali ve Şehremini Mu
~Y, beyanatta buluna

YÜZünden b o z ulan 
,, ~mir edildiğini, şeb
. <ılıgi için (1000) amele 

edildiğini, Emanetin 
~seneler için esaslı bir 
ı,.~·aını yapacr.gını, ek-
7'14taıunm kat'iyen mev
b. llladığmı söylemiştir. 
e lıll akşaııt Mecidiyede 

ly,~ » zabitleri şerefine 
"et ·1 • t• ~· verı ınış ır. 

~;~ nın nameşru Kıralı 
~~ın baş kumandanı 
~ lıııeyiu, kaçırdığ! kı-
~ı:.~şi tarafından han
ft ll~lmliştür. 
~k. lngi!iz komiseri sir 
Şerefine hariciye ve

-rından köşkünde bir 
L~erUmiştir. Sonra saat 
~dar görüşülmüştur 

t · Fran:ızca 
· iJ-. ve Türkçe ders 

~cc.· dersi alınak 
l'ı.ıtrı. Ders vcr
~~1'7.tı c<lenlenri 
tı; adrese hitaben 
1 llnlarda cevap-
ltl bildirmelerini 
~ .. l'.rin1. 
J <1 • 

~ıt tuhafiyeci 
·ı·u. . Ahmet Faik 
~i Cc~r nezdinde 
\:{) ()lık ve evlerde 
\~~~.arına Fran

lıı~ı ukçe dersleri 
{ . . . 

ıstıyen hır 

Aluahede beş n1adde-
den ibarettir. n1ukad
<lin1ede bu ınuahedenin 
iki taraf arasında ik
tisadi rabıtaları tah
kin1 edecek nıüzakerat 
için bir başlangıç ol
duğu söyieniln1ektedir. 
Iıusya ittihadı, Yeme
nin tan1 ve mutlak 
istiklalinı tanımakta
dır. Sovvet hül-U.ıneti ,, 
)' en1cnc sefir gönde-
recektir. Yeınen hükıl
nıeti diğer mcnıleket
lerle süf era n1übadele
sine baslavınca Sovyet ... ~· ... 

hüklı111eti e sefirierini 
gönderecektir. Afuahe
denin ınüddeti « 10 » 
senedir. 

RtJ.s nıathııatı bu 
nıünasebctle Arabistan 
hakkında ınakaleler 

Yenıeni yaznıakta, 
• 
r\rabistanın «Efganis-
tanv> olarak tavsif ve 
orada da İngiliz ve 
Rus n1enafii ınüsade
n1e edecektir, demek
tedirler. 

İspirto fiyattan 
Müskirat idaresi, kapalı 

kap/ur İÇİll(/e sulııwklu oldıı

yıı ispirtolardall yıi::cle 10 
ııııklarıııda len:iltil yapmıştır. 

Bir dam yıkıdı 
Sirkecide Reşadiye cadde

sinde mebni bir katlı gümrük 
ant'.teposunun damı karin sık
letine tehaınmül edemiyerek 
yıkılmıştır. Tamiri için emir 
verilmiştir. 

ınuallin1 ders vermiye 
taliptir. 

Arzu eden 'füccar 
ve evli ·avi etfalin bu 

"' -sütunlarda Havrettin 
1~an11na n1üracaatları. 

• Bir teŞekkür 
Şubatın ikinci cu

nıartcsi akşamı hük
nıünü İcra eden kış 
<lolavısilc incinıat eder 
bir ~·azivette Fatihte
ki haneİne avdet ede
nıiverek tranıva · volu • • • 
üzerinde kaln1ış ve bir 
hah"tskiıra intizar edi-
, 

, 

Son Saa-.. 

)IS< L e 
• • 

sı cın 
' te ... ebbüs icra , 

Diyarı rum mu liindisfaı ediliyor 
·---

Hümayun şah, Seyit Afi refaten çok hoşlan .. 
m ~h, reisin söyledik erine lnzm1yor, 

dinliyordu 

Peşekir- Ne o, Allah ver
sin, seni bu gün gazete ida
rehanelerinde tahrir mi1dürie
rile çay :;:crLcn görmüsler. 
Galiba gine yağlı bir iş pe
şindesin! 

Suıclen:e cYcl Yedi-
kulede bir hapishane 
hin< sının in!;!<~sına ka
rar vcrilınis ve ora( a 
bir arsa satın alındığı 
gibi bir çok ınalzenıe 
de top1atıln11ştı. 

_, .. ~--Jf t!ıUl'l'İJ'İ: J1ıtıul11lı Ziya 
Kelle ters yüzünı.- döndü. kcndu şehri yek g liı B•ğ-

Kavuklu- Mer k etme, be
rab ·.iz. Haur o! aynı yirmi ı 

sekiıi.nci gecesine! 

hem rnaymum•n bnlduğu , <.iaf n ! ] 
hem de P .. I .. yı kuıtaralıilece- Bu söz Hiimayun Şahın ho-
gıne seviniyordu. Mahzene ~una gitti, g"' dü : 

- Hayır ola, gece baş 
muharrirlcrden birine i..'tara 
mı gideceğ; z! 

.\leskı1r n1alzen1e kıs
nıen ı·ürünıüs Ye ha-doğru koştu, ölülerin bulun- - Pekala, bunda h~klmn, 

duğu taş odanın kapısına t>"" l:a çö!c~en güzel memfı:lrnt 
,,. ~ 

rap olınıya yüz tut -
nıuştur. Bu seneki büt
çeye tahsisat konarak 

yaklaşıp usu1ca aralıkladı. ycktur. 
- İftar d ğil ama sahura 

davetliyiz. Çünkü orada ta;n 
gece on ikide buluııac<:ğız. 

- 'er"tle bu!unac;;ğız.? 

Boğuk bir ğıeırtı işitildi. Dedi, sonra ilave et1.i : 
Kelle, buradan içeriye sü:ı.iıl- - Fakat Diy•rl Ruuı ıııu 
dü. büyü ·tür, Hindist;.n mı? ,, 

* ~eyit Ali reis, sö;:ünü sakın- yeni ve asri bir hapi
sane binası inşa · çin 
teşebbüsata girişilmiş
tir. )'eni hapisane, 
l·anuna nnzaran, bazı 
cezalılar ıçın bi
rer höcereli olacak ve 
nıahktıınlar günün an
cak nıuayycn zanıan
ların<la digerlerini gö
rebileceklerdir. Yeni 
hap·sane iı şa e<lildi{Yİ 

takdirde eski hapisa
nenin satılarak me
sarifinin kısmı azan11-
nın ten1ini kabil ola
caktır. 

;k i nc · ft5l mıya lüzurıı görmedi : 
- Diyarı Rumd maksat 

- Perapala:ıta! 

'Seyit Ali reis, elindeki 
mnşambayı bükerek H .. mayı.m 
.şaha • n!atıyc;:·du: 

- İşte de letl" m!.. Mu:ıd-
dele risalesini baştan sonuna
dek talim eyledik. Amelikü
suf ve husuf dahi usturlabı 
ameli ile gösterildi. A.ci1jn ı 
gayn bu diyarlarda işi kalma
dı, destur verirseniz ... : 

Hü-ayun salı S,.y:t Ali 
reisi mal<sı:dmı ve .öyledi~ri 
sözleri anlam.ık istemiyormuş 

gibi sordu: 
- O elindeki ned ? 
- Azizin i! · kabul 

edip zafranlı pençenizi tura 
yerine vunıp sultan l\ ahmeda 
irsal edeceğiniz mektuptur 
sultanım!.. 

- H::ni ben söyl ınişFm ... 
- E,et. 
- Oku bakalım ! 
Seyit Ali r is mektubu oku

du, selis, insicamlı, müessir 
bir lisanla yazılmıştı. 

Hümayun şah, elini Seyit 
Ali reisin omzuna vurdu: 

- Sen Ali şiri sanis;n !.. 
Cenkte, edebiyatta, ilimde bu 
asrın yegane aslanısın! 

Seyit Ali reis: 
- Hazreti Ali esedulhh 

idi, bizim AEşirisani olınıya 
iktidarımız yoktur. 

- Hele sen bir müddet 
daha burada kal, Çağatay • 
tayıfası arasında eğlen, bak, 
iktidarın nasıl artar, görür-
.. ' sun ... 

Hümayun şah, Seyit Ali 
reisin « burada kal! » sözü 
üzerine içini çekip itiraza 
hazırlandığını görünce güldü; 

- Diyarı rumu ne kadar 
da çok seviyorsun!. Oraşı mı 
güzeldir, burası mı? .. 

Dedi. Seyit Ali reis te te
bessümle mukabele etti. 

- Padişahım, destur veri
lirse aklımıza bizim rum şa
irlerinden Necatinin bir sözü 
geldi: 

[ Dil seri köyün koyup et
mez blhişti arzu, Her kişiye 

yordunı, o sırada; Fa
tih, Nışanca karako
lundcı (7.H;} No da kayt
lı ~lustaf a efendi vazi
yetiıni görer k haya
tımı l·urtarmak sure
tile hanen1c !!»türdük
lerin<len dolayı bütün 
efradı ailcn1izle ken
dilerine ıninncttar kal
dı ~unızın ceridei f cri
denizle beyan Ye tebJi
gini rica ederin1. 

Fatih. 1 s. dairesi 
emrinde yüzbaşı 

~1. Rıfat 

• 
iki teşekkür 

Ekserisi hicretzede ve 
fakir olan Pendik hal
kına, kışın bu şiddetli 

nafsi R m :se, Pad' :ıhm, o da 
V .!.:yeti SL :;stır, lakin bayra
{rd "'Za trıbi o an ye.-t~ri sora ... 
S< '1.Z Hi,ıd:s:.an onun yüzde 
biri yoktu !. 
Hümaymı şah: 

- Mok~nt büfün memleke-

- Aman deme! orada ne 
yapacağız? 

- Oıta oyunu oymyac:.ağ!z! 
ama bu orta oyunu, bayağı 
bi,d:ğ·~z orta oyunu değ:! 

ha! 
Orada oynayac::ğımız oyun, 

tekmil matbuat erkanını sah-tin'ı:diı-, Tiirklerin sanip ol-
dl'ğ'ı yc;·!er:ıı biiyüklilğünü ne! e ç.ık:ırıp konuşturmaktan 
ÖQ!'enmek istı:rim! "bari!Uİr. 

Cedi. Seyit Ali reis göğsünü İşte ben onun için bugün 
gu ·r ve ihibarla ş' .:rcrek: gazete idarcha;ıelerini dol~ıp 

-:- . Padi.fllum , i;:kemle.ri j her h"C;in yri ayrı konu.şma
kebırm dı.:nyaya hükmedip !arını, nal ve tavurlarını iskan
yeni ikl'..!:ne mı:r'c o ması 1 dil ettim. Gd şimdi seninle, 
&'"l iba biıir"'. ş;mdi Y ~dığımız her ke · n rollarım tertip ede-
meml~ketl, n Z}.Ptcttik~e~ so- liın ve yarından itibareon pro-
nrn o.mu " r. Zıra tarıh.erde al b 1 1 
1_,_ 1 • 

1 
b. . .. .. v ara ~ ıya ım. 

-'.!Ktnuerı .e ı ı::ı omru ve . . • 
ı:,ücıde i s:-ltanatı mruünı .. Haydı bu kaat çıkar; ben 

' . Bu kadar genç p: kumaıı - soyıeyım, sen yaz. 
dar·n büt"' yedi :ıo·mi gezip - P k gazel! 

Merk .z aza kayma
kamlı· an 

h:;kınetmesi muhald~. Rub'u - Fe· har st'n, kavuklu Yeni idarei umnmlyei ' i
yat kanu."tu meclise verilmiştir. ıneskünun tulü 180 derece ve ben. 

hattı üstüvadan arzı 66 dere- - E·ıct ! Bu layiha kesbi akt'iyet edin-
cedir. Anın mesı>hası heyet - Zenneler : ~ ce İstanbul. Edirne, İzmir, 
kitaplarında 4000 k 're 1000 1 Şükufe Nihal, ~"'\ .. ~ Balikesir, Bursa, Trabzon ve 
ve 668S7G fersahtır. Takdir Sabiha Zeke- ~ diğer bir vil y~t merkeziııde 

(
\· ~ olm.ı. more mttku ku• 

--<~/ ı ;~ .•... ~. • kaymakamlıkları ihdas edile-

buyıınılıır ki İskendcr için bü- riya hanımlar. 
tü?t bil yerleri gezİ[l hiikmet - - f.lüııasip i 
mek müırkün a ği dir. Olo;a ' - Z_nnclcr'n fl ~, 1 ceğl h her almmışbr. 
olsa şimdi Türkwruı sahip annesi, yani 

:,. ~ ~'~ ..._,, c r 1 .. ~ o. ' olduklan memleketleri zap~e - kaynana: dol:-
dip yedi iklime hAfcim oldu tor Safiye Ali -d ''d'' em ı... hanım! 

Padişah: _ A.,. ı. 
j /)rırı'ittflliuıi 11tusiki 

- Sizin yedi iklime h~k - ttJ.ill 
- Birinci takrt, 'kiiat tüc

carı Balatlı Murdohay: Kitapçı 

1 İNCESAZ hey'eti 
Ramazanda her akşam V ez

t necilerdeki Salonunda tereu
nümsu olacaktır. 

münüz geçer mi? 
Dedi: 

- Evet, Şahım... Evvela 
Yemen iklimi evelden, Mekke 
iklimi saniden, J\.tsır iklimi, 
salisien, Halep iklimi rabiden, 
İstanbul iklimi banıisten. Küfe 
iklim sadisten, Bod•n ve Beç 
iklimi sabiclendir. Bu diyar
ların her birinde bizim sanca
ğimiz dalgalanır ve beyler bey
lerimiz, kadılarımız hükmü 
hükumet e<lerler.. Hah alim
dir ki vilayeti Keçeratta Çin
de bile bizim sancağımızın 
gezd:ğini, tacirlerimizin do. 
Jaşbğıru namımıza hutbe okun
duğıınu söylediler. 

- Kırım hanı kendi na
mına hutbe okutunnuş, o sıze 
tabi değil midir? 

(Mabadi var 

gününde, büyük bir faa
liyet göstererek kön1ür 
tenıin eden ve volların 
açılnıasına, elin le kaz
n1a, kürekle filen işti
rak eden ~luhtar Ap
tullah beye teşekl·ürü
nnızun beyaınnı rica 
ederim. 

Pendik sakinlerinden 
Hakkı 

* Hasta bakıcı aranıyor 
Şehrimiz İran has

tanesinde bir hasta 
bakıcıya ihtiyaç oldu
ğu hildirilıncktedir. 
Taliplerin ınezkı'.'ır 
hastane idaresine nıü
rc> caatları. 

İlyas efendi 
- m"!ıeınmd! FERAH SIRE ADA 
- İkinci taklit; « Gülca- B akşamdan itibaren 

nıal » in lostroınosu: Abidin muazzam proırram başlı oı. 
Daver bey. 1 

- Bu hepsin- f ŞEHREMANETi BU AKŞ 

,~ d:: hü~~neü ' 
1 
~ ~m 

1 it!!t ~::;: 111 iil 
« Hamsiname» j' ' Piyes 4 perde 
müellifi Hama- IUI Muharriri~ 

saat 21,30 da 

SA SANAK 

:y ~ade lhsaıı 11111111 I Yaku:e~adri 
- Hu da pek hoş 1 Ramazanda umuma mahsus 
- Dördüncü taklit, pata- olmak üzere her gece temsil 

vatsıı. Aptullah: Bizim Selim vardır. 
Ragıp bey! 

- bu da fena değil. ki .. ar h p o gllCe mey-
- Beşinci taklit, bir miras- dana çıkacaktır. 

yedi: - Baloda orta o,ıun11nd 
İktamcı Ali Naci bey! başka eğ!!."nce yok mu? 
- Bu da iyi ama, kendisine - Eğ' ce gırla, hatta n-

lıir de miinasip dalkavuk i.st~. kit m$.lit olursa Şair Hali e 
- Onu şimdi birak. Onu Nt rat lianaın heşlremiz şiir-

balo gecesine kadar düşünürüz. krin bwıGan böyle anız Ye 

- Altıncı taklit: Asmaaltm- hece ~zin eri yerine her · 
da sabuncu H<?Saııaki. avro- m~sraın santimetre heıra . e 
rnatyamo: ·· ercim giritli ·tç'"'. __ i e ~:r bir koo-
Hilali.. fcnns verecegi gibi, hazık 

- Yedinci taklit, Tiryaki: dolrbrlanmızdan Lokman he-
Ubeydullab efendi. kim b;raderi n de, gögüs ve 
- Yani bizim çöp çata , bel a,;nlarında yakı yerine, 

Hay o çöpleri çatmaz alaydı. ağrıyan mahallere ramazzn 
Dün gece bizimkiyle .... 1 geceleri erik, kaysı pestilleri 

- Bırak şimdi onu , bur:ısı. f yap ası hassai şifai-
karı kuca mahkemesi değil r yesind..: balmed«-ektir. 
Yaz, sekizinci takliti . t - Aıa... şu halde d ek 

Bir leblebici..... 1 yarm provaya !ayacağız, 
- Ey, lebıebici dedln, ne- ı - Yarın ohnaz, çünkü ~ 

den durdun? nn ben Alı:saraydan hmdJll 
- Onu şimdi söylemek işi- gelirken boğulmamalı: içiıt 

nıe gelmez. Onu anc:ık balo yüzme provası yapacağım, 
gecesi cğrenebilirsin ! Sade o öteki pnıvayı da 6bnr gün 
değil, daha ne taklitler var yapanz. 
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Sahlfe ! 

lr /'I 
Muharrln': M~R~ 

Bayraktar düşünüyor 
Ve başlarında molla İdris gibi namdar bir hilekArla 

bunlann Rusçuk yakınına sohulmalrını beğenmiyordu 
-74-

Bütün bu noktaları 
tecmn1ül eden Bayra
tar: 

- Benin1 sizJen per
vam vok aınn1a -dedi-

• 
Köse ile Boşnağın gö-
nülleri hoş olsun diye 
bit· kaç arkadaş gön
dern1enizi isterin1. Bu
rada Pehlivanla Hacı 
Aliye arkadaş olsunlar 
Ben de size misafir ge
levim. • 
~tolla, yanındaaki 

Macsr Aliye emretti : 
- Haydi git. Borice

liyi, Çita Veliyi, Mus
luyu. Kara Müstafavı 
buraya gönder. Sen de 
sof rayı hazırlat. Rus
çuk bayraktarını ken
di malikanesinde aç 
bırakmıyalım[ 1]. 
Yarım saat sonra, 

her biri bir çam par
çası iriliğinde dört 
dağ çocuğu, Mollanın 

yanına gelmişlerdi. 
isimleri yıllardan beri 
dillerde dönen bu eşkı
ya reisleri, bayraktar 
için de mechul değildi. 
bunlar, bu korkunç ve 
kara yür;:>kJi eşhas, 

P~zvan oğlunun ziruh 
yıldırımları idi. Meş
un1 gayzının felakete 
n1ahkılm ettiği köyler, 
kasabalar bu aman 
bilınez yıldırımların 
vehleten cevlanğahı 
olur ve bir Çıtak Veli, 
bir kaçyüz vatandaşın 
hanümanını -kan ve 
ateş içinde- ifna eder
di. Devletin koca bir 
K·,ıptan paşasını, kü
çük Hüseyini, alay alay 
vüzera ile beraber 
V.din önünde ricate 
icbar eden bunlar, bu 
ele- avuca sığmıyan 
bu şakilerdi. 

Bayraktar, şu sayılı 

(1) Hikayemizde ismi geçen 
şahıslar, muhayyel değildir. 
Hepsi yaşam~, iyi-kötii rol 
yap~ kimselerdir. Mesela 
Molla İdris bilahara paşalıkla 
Vidin valisi olup Alemdar pa· 
şamn sadaretinde R u sçuğa 
taarruz eder gibi görünerek 
paşanın lstanbuldaki kuvvetini 
inkisama uğratan ve paşanın 
ölümünü teshil eden şahıstır. 
Macar Ali, Muslu ve saire 
bir çok kasabalara baskın ya· 
pan asiler veya ihtilalcilerdir. 

Bayraktarın arkadaşları da 
öyledir, hepsi tarihe geçmiş 
insanlardır • Pehlivan , Molla 
gibi vezir olmuş, Sllistireyi 
Ruslara karşı müdafaada şöh
ret kazamış, en nihayet idam 
olunmuştur. Hacı Ali, meşhur 
Kabakçı Mustafayı ansızın 
basıp kafasını kesen Punarbaşı 
iyanıdır ki o mertebeye Bay
faktann himmetile ermiş ve 
Kabakçıyı da yine onun em· 
_rile 6ldiirmüştiir. 

ve azılı haşaratın, 
başlarında l\lolla İdris 
gibi namdar bir hile
kar olduğu halde 
Rusçu\!un ta yanı ba
şına gelmelerini hiçte 
hoş görmedi. Tersenkli 
00-lunu kendisini istik-

·~ şafa göndermesini 
mahzı zeka , n1ahzı 
keramet saydı ve aynı 
zan1anda gözünü dört 
açıp şu badireyi haki
mane atlatnıayı tasar
ladı. l\1olla da, birer 
dev yavrusuna benzi yen 
sergerdeleri Bayrakta
ra tanıttı: 

- Boriceli, Çıtak 
Veli, l\1oslu, Kara 
Mustafa! Pazvanoglu-

1 nun göz bebekleri, Vi
<linin şanlı , şöhretli 
erleri. 

Bayraktar, çarnaçar, 
iltifat etti; ağaları 
ismen tanıdığını, er
liklerini işittiğini söy
ledi, ve Pehlivanı bir 
tarafa çekip, nıüfreze
lerin sureti idaresi 
hakkında talimat ver
dikten, her ihtimale 
karşı alınacak tedabi
ri tespit ettikten son
ra l\1ollaya teveccühle: 

- Buyurun -dedi- gi
delim. 
Ağalardan uzakta ve 

eli koynunda bekliyen 
Kadıköv n1uhtarı me-

• 
şaleyi yakaladı. l\1olla 
ile bayraktarın önüne 
düştü. l(öyün kenarın
da ve çukurlar içinde 
bazı gölgeler görünü
yor ve - n1eşalenin zi
yası aksettikçe - onla
·rın müsellclh insanlar 
olduğu anla::nlıyordu. 

Mabadi var 

Paralaı-
Tetkikat çorap 
söküğü gibi 

Evrakı naktiye suı 
istimali mes'elesi, al
dığımız malfın1ata gö
re mühiın bir safha ya 
dahil olmuştur. Tetki
kat yakında ikmal e
dilecek ve on liralıkla
rın tadadı yakında ik
n1al olunacaktır. l\fa
liye vekaleti, bu n1ü
nasebetle tetkikatla 
meşgul olan l\'1aliye 
müfettişlerinden tefti
şat neticesine dair mü
him bir rapor almıştır. 
Bu rapora nazaran beş 
liralıkların tadadına 
da lüzum görülme
mektedir. Şimdiye ka
dar alınan neticeler, 
ktımilen, sui istiınalin 
mütareke senelerinde 
vücuda &retirildiğini 
:.;österrnel·ted: r. 

1(9•1 • 1,:J 
iuvııui.:: 

asileriıı tJa.s
kını ı1asıl 

oltlıı? 
Efganistan i;;ıcriııe dail' 

peyderpey 11den haberlı•r 
son isyanuı nasıl lı:ızırla
ıup ba.,arıldıijı lıal\l.:ında 
vazllı t'ikir vermcktediı". 

Hu münasch<'tle bazı l<'ı•an
ı ıransız gazel<'lcri, .\.mı -
nullah hazrt'llerinin ço· 
euklarına hakan ve onla
rın terbiyesile nıe}l)Ul o
lan madaın Ot isnıiıule 
hlr kadımn ınü~.ll;c•cl<'lf'-

rinin <''.;ir<>lınt'lil<'(ill'. :\!aı!anı 
Otun s iizll'rinC' !Jiİrf', Kıi· 
hile yapılan hücıını ı i 
künuusıuıide vııku hııl
ınııştur. O sıratla c;oeuk
larla birlikle akşam c:arı
nı iı;en nıaclam Ol, bir
denbire bazı müsallah 
kııvn't!Prl<" sarayın <·tra
fının sarıldığını 11c' rnıüş; 
<iPrlıal şidch'tli bir nıüsa
deuıe baı;;Iamı~. llıı nıu
Llbt>le karşısında ilı•ri lıa
relwte devanı C'clemiven 
asilt'ı', cn•lfı haı·iliyı• riıck-
1 ehine tahassun ('l ml:,ler 
scmı·a cn·ardald bil' köve 
keı;ıııi:,h'r ve oradan K·a
lıiliıı eleklrık kahlosuıııı 
hoznıu~lardır. Hu ıu·ada 
l\1Yanıc·ıların nııktarı mü
teiııadicıı arıtı(Jıııclaıı kra
liçe• Sfıı·pyıı lınzı•t•ll«'ri <;o
c·uldarı ile ,.<' tavYare ile 
heral)('r Kamlihaı:a ııak
l<'ılilmişl<'r, vazıyetin va
Jıaıııell karsısında da az 
sonı·a kral hazı«~ll(•ri, 
lmı·clı•şi lehine lalıtııul,ın 
ferauat eylı•ınl}lir. l•'akal 
Halla Srıkinin :,alı s iyı•li o 
kadar sünük \'C siiflidir 
ki, iıaılisat, hu adamı ken
ıliliiJinılen ol'ladan yok 
c•dı•cf'ktir. 

Federasyon, staciiyumun 
temizlenmesi için .E'nJ6# 

nete m~raca.tt eNi! 

Malum oltiuğu üzere Al· 
manlann «Emden» ismindeki 
zırhlısı limanınızda misafiri
mizdir. Evelce yazdığımız gibi 
« Totonya » famiııdeki Alman 
spor kulübü bu fırsattan bil· 
istifade Emdenİ!l futbol takı· 
mıla bir maç yapmak istemiş 
ve bunun için federasyona 
müracaatta bulunmuştur. Fe
ı}erasyonda Emden takımının 
Istanbul muhtelitlerinden biri· 
sile karşılaşmas:nı daha mü· 
nasip görmüştür. Bu hususta 
muhaberat ve mükalemat cer· 
yan edip duruyordu. ... 

Dün haber aldığ•ruza göre 
bu maçın İc!ası tekarri\r et· 
miş ve Federasyon, Emanete 
bir tezkere ile müracaat ede
rek emanetin statyomun kar· 
dan temizlenmesi :çin amele 
tahsis edip etmiyeceğini sor· 
muş, Bu hususta lazım gelen 
muavenetin icrasını rica et· 
miştir. 

Diğer taraftan söylendiğine 
gcire meşhur stadyum, tribon· 
lan da dahil olmak üzere, bir 
kar sahrası halinrledirl 

Böyle bir talebe bakalım 
Emı:net nasıl bir cevap vere· 
cektir? _ 

F cderasyon cevap istediği 
için mes't>kniıı · .. . •;cesini an· 
lamak ta bugün kabil alacaktır. 

Diğer taraftan bugün fut· 
bol heyeti de içtima ederek 
~mdene karşı çıkarılacak muh
telitin kimlerden terekküp 
etmesi lazım geleceğini tespit 
edecektir. Ağlebi ihtimal bu 
takım B takımı olacaktır. 

Ünümüzdeki Cumaya yapıl· 
ması lazım gelen bu maçtan 
evel ikinci Emdan takımı dfl 
T otonya takımıla karşıhşacak
tır. Bu maçlar, şayet yapıla· 

l')Uınııı:ııııııııınıııııııııınıııınıııumnmııımıwmııııııııı; .. ııımııııııımıınıııııııı "c bilirse İstanbuluıı hemen hiç 

İ t\lfafbuaf ha 05~ _j görmediği bir futbol seyrede· 

-
"",,,~ 28 Şubatf ___ ceğine, daha doğrusu işitece· 
'.:". ğine hiç şöphe etmiyelim ! 

1 Yalnız bazı 1 Voleybol maçları 
.ıtınlaka Basket ııe l'olcy -

1 r_,, k b" ~ bol lıeyeliııde11: 14- 2 - W2fJ 
i 1-Ul'. Ve ecne l:;. i'crşcnbc yıiıııi Beyo[jlıı Aıııe-
i_~ kibar aileler ~ rikaıı kıdıi/ııinıle l·oleylıol 

mt1çlarına deımm eı/ilı:ce/;fir. 1 davef/idfr il 1 - Kasımpaşa - Taksım 
~ııınııııınıınııııımıımıınıınııııı11H1111111;ım; ııııııııuıııııııuııııınmıı.:ıll'I } ·eni yılılı: 1 lakeııı Redi bey 
~uııınıııııııuııııııııınıııııııııııııııunııııııımıınmıııııınıu::ıııı u~ ııımug sı uı ı 1.; ,.W. 
G ak·:~m l.Vf EL b K 1:1 2 - İstwıbııl spor -H<·ııko::. 

1 Sıneı:n.asında ~ Hakem Xccmi bey saal i .1,30 
LSOehV)muha~nrı. (dURMANktT- ı 3 -'-- lleşikla~ - llilıil J/rı-un pıyesın en mu e· _ _ 

5 bes ve MARYA JAKOBİNİ) ;; kem .l!ıı:ı([fer bey saal 1.,, tJ. 

I ile(] AN ANCELO)tarafındau i Fi . ~ ! bir sureti harukulade tamsil ılll ı.aı akşam bur.m ;<-.ur e.1al ıs1 Jıı 
i olunan s 1 ALHAı '.RA 
1 VERA Mirçeva = 

§! nam lükS \ "C muazzam li ll nli b.ı~Jı yoı 1 
~ lfa-:; iyc : llanı .ı.z:ı n n1ü n a~cbct ilc her a.\... - =-
9 "am zenkln ' arvete progranıı canbazhlı:, il 
9 dans \·e t.t~.:ı nnl \ c nı iiı. ik. ho l ııum;ır ;ıJ 1 
§ ları. Fh rıa r·Ja r. mmi\at \ O tur, · 
~ııııunııııııııttnııımnıııınııımıınınııı, ımıı ınmıı1illlll!lmı 1111111111 .; 
• tttttOtOOOOtOtOOtOO•oooom 

RAi .AZAN MÜNASEBETILE 

AsriSinemada 
Yarınki perşembe akşamı 

için 

Muazzam va:ryctc 
numardlan 

tertip etmiştir. 

Cidden şayanı· temaşa 
olan bu numaralar si· 

si 11 enı a:u 11 da 
gösterilmekte olan 

Rasputini nı.ua~ekalar 
filimini görmeğe gidecektir. 
Bu meşhur papasın hayatı 
hakkında yapılan yegane 
hakiki filim olan bu eserde 

PRENS YUSUPOF 
Raspotini nasıl öldürdüğünü 

tafsılatile anlaimaktadır 

Y arın ak~n <. .. ı .ı .ı ıu i:.ıt'.' I! 
~ .. 

MAJil( ~ıi l'J~ı r A ıd .. J A 
ilS PALI nin meşhur M:car çl!'gane nr~&strasmm i~trakile gös

terilecek olan YILLI FRİÇ, li DAGOVcH ve DİTA ;> AnLO nun 
temsil güz:ni 

MACA~ ~APSODISI 

Sf..~!er)Jl~~)m1n 
HATiR, ·~tMI 

İşi aı1lan1akta idi 
Burada ne göbek taşı vardı, ne .de kurna. so11r 

öyle bir hararet bosmıştı ki }'anıyordum. 

-18.'J-lWıılıarriı·i: idris J!ıtfılr 
(!1)ın maralı salonda tıp

k ı hir n• ild nııiııaralı sa
lonlıll' ı·esanwlindc idi. 
ı:aırnt lmımlan içeriye ilk 
adııuı atar alıııaz yüzüıne 
Üd"la külhana uıı·er ııilıi 
sıcnk hir hava c;-arplı, sa
lonlar yc•lili!)f'ı•inden ılör
cl••r lwşer d<'r<'<'f' farklı 
sı<'aldıkla idi V<' numara
lar arltılwa hararetin de-• 
re<'e numaraları da yük-
selivordu.Duvarclald izlllı-

• • 
ııamede yalnız şu salırlar 
vardı. 

- Burada üç dakika 
Jmlacaksınız. E!J('l' doktor 
buradan fazlasuu tavsiye 
('tıuedi ise !J<'l'i c önünüz. 

Hu ihtar benim için d<'
(Jilcli. (:ünkü doktordan 
la celıenn<'me, yani allı 
numaraya !m ılar rapor 
aimıŞtım. Etrafla klmse
<'il>l<'r olınadıj'Jı için şö~·le _ 
hir rahat rahat kurulan
ılıın.:\l ütemadiyen ter dö
ı · i.iyordum. İ'.;.1 yavaş ya
, ·aş çakmıya haşlamıştım 

llıtrada ne oöhf'k taşı var
dı ne de kurna. Akan te
r imi<' vücudumu uvarak 
l.iı·f(•rinıi lrnharlmaktan 
ha:-:ka çare yoktu. Öyle 
lıir de hararet l>nsmış ve 
s samışlım ki ic;-erim ca
yıı· cayır yanıyor<lu. Her 
salonda duv.ıra takılı biı• 

saat vardı. Fakat bu saat 
J,adran, akrep ve IY<'lko
vanclan ibaret, lestekeı·lek 
ınaldnesiz filan IJir nesne 

illi. Sonradan anladım, hu
susi kablolardan geçirilen 
ell'klrlk telleri ile elek-
1 rik cereyanı vasılasile 

lıariçlc•n işleliliyormış. 

iiı: dakika sonra dört 
numaralı salonun cehen
nemden esen havası ile 
lwrşılaştım. Artık fazlası

na 11i<leıııiyecklim. Susuz
luk biı• taraftan, su:aklık 
clifjı•r laraflan tahu luvıın 
bır.ı knııyoı·du. Esasen sa
lonun şekli ele de!Jişnıiş 

ilk üç numaranın yarısı 

olmuştu. Gı•ı·i dönüp çı
lmcağıın sırada duvara 
ac:ılmış bir delik ve bu 
cleliiJin üzc.•riııde de bir 
yazı !JÖZİİDIC ilişti. 

.'\h•ı·ak ('tlim. 
- . ·(, olursa olsun şu 

yazıyı okurunı. 

HiyerPI\ delij)e doğru 
il<'rl<'cliıu tıııkı bilet gişe
lt>rlııiıı deliğine h<'nzcr Ye 
hir az hüyiilu;e olan bu 
deliı1in saj) tarafında bir 
clt> düıfıııe vardı. \'azıyı 
okudum. 

<< EğN· su·aklaıı bunal
mış isNıiz haşmızı hu < e
liktı•n lçı•ı·l~·e sokunuz ve 
sa(jdaki düğmeye has
ıııız ... ıı 

\ilah Allah! Ho{jruo;u hu 
lı<'rifler ht•ı• i-;lerinl böyle 
yazı ile uöı·üyorlar!.! 
Sıeııklun bunalmak nıc

Sl'h•sine !JClill<~<· ben bu• 
nalıııışlını. Fakal kafamı 

delikh•n iç<•ri sokunca ne 
olacaktı'? 

Her lıulde rena biı· şey 

dejjil, ihlnda yazılı oldu(ju 
veçhilo kafamı soklunı ve 
dü(jını'ye bastım. 

- .\fü\hh! •. 
Üyle bit· sorlnlediın, öy

le bir açlldım ve f<'ralıla
d mı ki tarif edenıeın, ne 
oldıı hlllyormusunuz? 

:· ı~ıın •ri basar basmaz 
-.,1J,tuyunı delii)ln 

nll üst , safi YP o;olı1111 

yüzümün uüziiıııi'ın, ı~ 
ıııın ll<'r tarafıııa ııııı 1 
so!Juk hlr su fı~kırıll· 

\neak vnı ·m• ı lp J;.il.:1 

. " tlar d<'vam t'd<'D lın 
ha:;; <ltı'.;ill sıca ı,ıaıı ı•J' 
cek zannelli!)im h<•Y1 
tle fPrahla1 ı<•ı hlr sı•I' 

ya ı ıtı. 

Sanki yeniden kıl 
buldum. 

- , ·e olursa oıso0 

(:J) numaraya da şüylt 
kapıdan olsun hali 
cledinı. 

lmpıyı açmamla b<' 
kapaınam bir oldu. 

Sanki yüzümü gözC 
zü kın iyen bir alev c 
cayır yakmıştı. 

Kim bilir (6) ntı 
'ti nasıl bir yerdi... · 

Arllk geri dönfiyorı11 ~ h 
(3) numaraya geldiDl· h 
ri girerken olduğu 
çıkaı·ken de hamam 1 
retinlu vücut uzerill' ~ 
azalma tesirini ~ılıştıt dan 
için salonlarda bir ıı1 

'1tlar, 
del beklemek zal' 
vardı. 

(2) numaraya geld· ;. 
zanıan karı kocayı .,.~k 
vaziyetle buldum. ı a, • 1 y 

Bir az daha terleJ)) ' , ib 
bir daha pişip gevşe ı er 
lerdi. 1 e. 

neni görünce 
sordular. 

Cehenneme 
gittiniz mi. 

Erkeklik şanına! •. 
Jıiç sürer miyim •• 

_ Elbetle •.. yi bastıı·ı 
Yanlarında beş daki1' 
l'azla kalmadım. Kadll 

- ,lfademki cehenfl' 
kadar gittiniz bir şef 
ınadııuz, bir az daha ' 
ıuızda kal ah il lrsiniZ• 
de yarım saat sonı·ıı , 
calfız, U~raber çıl<af1

1 nedi. iyi, hoş tekli 
ına ve lakin gel ge~ 
karının kocasının 01 

rinde okuduğum oı· 
·"I ya, bu mana hiç te ı, 

şey ifade elmlyordtJ· 
E(j<'r kalacak olll 

bir marazanın çıl•'1 

muhakkaktı. 

Kendi kendime: 
- Neme lı\zım, 

J.Uatildim bana yetef· 
Diyerek cıplak )iıt ~ 

a<'ık teklifin neııı . ~ 
reddederek azrıldtl 
hir numaraya avdtıf 
tim. 

(-'Iahnıll 

Et nakliyatı t· l 
şeklini alt11 

Kar fırtınası dolayısil~ 4ı 
raağaç mezbehasındııJI .~ 
liyatı serbest biralulıJI ~ 

Bugünden itibaren h 
zaruri kıldığı bu kariıt 
miştir. ı 

ki · "bi e Badema, es sı gı ;ıı 

liyabnı müteahhit teJll 

cektir. ~ 

Kaçakçıların pe~' i · 
Rüsumat ganbotlııl it 

. b "f cliil' n erayı vazı e · 
mızdan açık denizlere 
etrr.'·t··· 
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{ok soğu 

Pıt izli T 

mem eketlerde 

}ll ... 

t•l~ 

ıeY 1 

<:eı1 

be 

İ(~ l>ir f'il{ı·iııiz 
~ 

) ~ ı,ılır~ 
~ 

r~ll' IIll. 

'· 
Eskimo ka ınları temizlik yapıyorlar 

::a1 taraflarında yaşıyan 
0lann kendilerine tabii, 

4~~p görünen bir takım 
. rı vardır. Mesela mu-
~ ~an deri 1 erinden 
h biselerini vücutların
.enıen hiç çıkarmazlar. 

• l'tııi temiz hava temasile 
•ill' ndırmak ihtiyacını c uy-

eı ~ k't t 1 · el · • 

~ 
- tıf iı(j va ı e e pıs ennı 

~!i 'lı ~ yukarıdan bir parç'.i 
ır , ·~r, es n rüzgara karşı 
zaJ ~-bel ve bacak açarak 

Uddet durmakla .ktifa 
uetd ~~k Ve bu, o soğuk ıklimde 

• yı • ~~ için kafi görülıır. 
. · a, bir ana, çocuğunu 

lel))i; .Y~vnılanni temizııyor
evşe :~hı, dilile yalıya yd!ıya 

r. 
~ eti hususi vasıt !arla 

muhafazası kabil bir hdle ge
tirerek, toprl!ğa gömd'"klt"ri 
ve bir yazdan öbür yaz ka
dar sakladıkları muhakk li. r. 

Kendilerine etin böylesi ç k 
lezzetli gelir ve kendilerinden 
olmıyan misafirlerine de bunu 
yutturm ktan büyük zevk du
ya rın ! 

Esb.i nolar, tepiner k, tef.e 
ço k a vı...rarak, avazlan çık
t ... k ar b· ğ r rak r.: kseder
ler, yazın k tl 1 r ne musallat 
olan k k · n i' n li sivrisinekleri 
kııg:ı tüyı.;nc c ı yelpazelerle ko
var ar ve m ıl ketlerinde do
laşırken, en umulmadık bir za-
manda k~r:: na beyaz bir 
ayının çık ·ı muhtemel bu-
lun {; ı!an k :n rlerinde da
ima b r bi'enm ş b;çak taşırlar. 

)lC ' 

!1ilyonluk miras 
e 

na! •. l 
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tıakilı1 

Kad~ 1 

heo•1' /,11•r, 
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' •111; 
: ı 1 /e d . tıır olnııı 

111 
11111·· ( ııJ rıı~ık idı/ııılıı

! ''• ),/u, ne Sı'Df'[l teşkil 
11r ti / ,r·ıhı '" , mıı-

, 1' 1 I :ı· ı-i::Ll , 't c 11 

(/'.,1 11; : /,( ''J 1 (1 [' -

lltııı' 1 "' /;orı /..oc. ', hı 
rı ,, ı l . t 

' , C/rılı l'fi/,(' ıll(/ı /1 /Ilı 
avıl(' '•t •ıreııft·nıı en ıı"~lıftın 

ı% "e ''t nclel"lcrıİıcrı İlll 

. oc 

1 d •ıa c tc.ıı r, ıır kaç ı 

ı1ı , ı• flııl"l" vrırisiıı ı 
f ı,ıcrı/ı o[,uıı/,1111 . flcı yıı: 

' ı c · , , rı. f,• l '• isim/, riııc 
1 ti ı ~ t /'(:', 1 'cl'if )Sı 1jl /' -

ırı. ,.,,, Fakı'· lı ıl ılı J.ıiıtrılı 
r•ı ı/ııı lıaıı<J! lıı :' .~cııelcr -
ılııılıtri ht r 1' ıııt1·1/ı aıl sı, lw-
k 'fa varis ,,/clııyı•nıı ı<pat ıçin 

• 

işler sarpa mı sarıyordu 
Vaiikan sarayında yapılan hırsu:.lıkla Madrit sara
yındaki cinayetin ne gibi benzer tarafları ôlabllirdi? 

-50- 1Vakili: A. Cenıalettin 
Hsy~can ve saadetinden ı 

sesi titremekte olan Makıı 
l..anr!ri genç kadı.nnı eliııi alıp 
dudakların.ı götürerek: 

- Elzi, diye bağırdı, bana 
vermiş olduğunuz bu ümit 
sayesinde artık dünyaya mey
dan okuyabilir ve mutlaka 
muvaffak olurum. 

Sonra genç kadını selamlı
yarak kapıya yürüdü ve k"a.pı
yı açınca eşik üzerinde 01en 
amcanın ayakta ve bila hare
ket durmakta olduğnn•ı gördü. 

- Mösyö Kroşe t~bP.!iSÜ'!l 
etti ve odaya girer~k dedikt: 

- Çocuklar benim kapı~~ 
söz dinlem k adetim degıl
o.:r. Tamam ben ıçeriyc gir
mek üzere iken mösyö Maks 
ta dışan çıkıyormuş. Şimdi 
söyleyiniz bakalım delikanlı; 
nereye gidiyorsunuz? 

-Nereye g .c ğ'mi doğrusu 
ben d" bilmiyorum. Yalnız 
bi •ünahlığımı ıspat için her 
ş yden C'vel h ekete geçmek 
icap ettiğini takdir edıyorum 
mösyö. 

- Oğlum bu gibi işlerde 
teenni ile hareket etmek icap 
" er, sonra kaş yapayım der
ken göz çıkarmış olursunuz. 
Binaenaleyh şöyle bir görü
şelim müzakere edelim de on
dan sonra harekete geçersiniz. 
Çünkü şu saatte dışarıya çık
m· k s'zin için çok tehtikeli 
bir şey olur. 

- Ne demek istiyorsunuz? 
Ôjen amca bir kaç kelime 

ile vaziyeti Landriye anlattı. 
Bunun üzerine Maks ded'ki: 

- İyi ki beni i kazettlniz 
mösyö, yoksa farkına vdrmadan 
Mösyö Alanoyun g ı rtlağına 
sarılmış olacaktım. Size bir 
kere daha t ~ekkür ederim 
mösyö Kroşe. , 
Öj~ amca mütevazıa c~· 

vap verd;· 
- O ,Jum benim 

s ı ı 

( 

h. r 
tala 
ti ınıyo 

ir a 
guk bi 
verdi. 
kemalı t 

- 'tın et ı 
şey mı r? l ive s 
-H d 

yok. • ı 
den şey bır, 
iki za'ııta \'ak' 
yuksek sesle ok y yım d siz 
de dinleyiniz; ve Ôjc mc:a 
şu satırları okumıya ba !adı : 

C ' 1 n ı,;r h r L k 
Va n i sır' ut. 

nlmaııını teminden ibaret bu
lunduğuna şüphe yoktur. Ça
lınmış olan bu zümrlit, dünya
nın en meşhur taşlarının meh
di olan Kosseir cıvanndaki 
Zacara cebelinden gelme imiş. 
Bir rivayete göre de güya bu 
taş «Neron» un gözlük maka
mında kullandığı zümrüt imiş .• 

- Şimdi ikinci vak'aya 
gelelim: 

Ve Öjen amca ikinci hava
disi de şöle okudu: 

Madr.tte bir cinayet 
Madrit, 29 mayıs - bu 

sabah Madritteki sarayında 
kont «Alvarez Puerta Kortez» 
in cesedi bulunmuştur. Cina
yetten bir gün evel 'maktulün 
adamlarının bikastin uzak
laştınlmış olduktan anlaşıl
maktadır. Cinayetin sirkat 
yüzünden ika edilmiş olduğu
na muhakkak, nazarile bakıl
maktadır. Fılvaki cinayeti 
mükı:kip kontun kıymettar 

mücevheratı çalınmıştır. 
Don Alvarez 1522 tarihinde 

Meksikayı fethetmiş olan 
meşhur Puerta kaptanın 
en son varisi idi. Kaptan 
Puerta Kortez Meksika sefe
rinden hini avdetinde Avru
paya beş adet nefis ve em· 
salsiz zümrüt getirmiş ve 
Deniz kurtu bu taşları nişan
lısına hediye etmiştir. 

O zamanlar İmI_>eratoriçenin 
bile nazarı takdiri ve hasedini 
celbetmiş olan bu kıymettar 
taşlar aztekler tarafından bü
yük bir san'at ve mebaretle 
tıraş edilmişiermiş. Bu ta !~
dan birincisi bir gül şeklinde, 
ikincisı boynuz, Ü <ınc halık 
Ş( kllnd idı. T c gı bir in-
.d 1 n ib ret ir ç. ı •· de 
ya tu.m ş o .m - ü 
ile l!'un ayaklı bır b k 
S'Jr t t d olan 
l>şi h' {ncl y-
rı l ' -
k 
l 

k 

vi 
c .ı. 

k c ı 

l + 

,J 

r 
r ılı or 

'< ı ı / 0/11, ı• !J ı/ a ı ıl -

tıl.11 •,r '1 ı rJ,/<ı! < Taı·/,ıyt 
/ıı•k.J..ı , f,ı bİı' ({ 1, !J'I el : {l;.I-
/ ı ·Lı ı < lı ((,.\"" l 

11 1 ı, ,,., ,, ,,., ılı lur < .. ı 11 1-

Jııns' [ . . 1 
ı, < rsı fH'~ını c ııurıı-
r,,,/',rları "': 

ııt '"İk talariki'< ıııcşgı.l. ıı[j- ı 
rıı l/ı d•ır. ıJ<ırnııı . /Jıı ılııııa-

Rorıa, 20 Ma .. - Bu '{ ce 
bir takım eş ası r:ıeçbu Va
tikana girerek Papa h ~t
lerine mahsus tacın muhafa· 
zasına mahsus olan kasayı kır
mışlar ve tacın üstündeki kıy
mettar zümrütü aşırmışl.ırdır. 
Hırsızlar tacın hıfzedilmekte 
olduğu yeri ıyıce billyor
olmalılar ki Vatikan gibi ce
sım bir bina dahilinde öteye 
beriye baş vurmıya lüzum gör
meden ve nöbetçilerin nazarı 
dikkatlerini celbetmeden sir -
kati ika edebilmişlerdir. 

,ı ı <J ıl'l clıııl!' l:Jil ljtl f I illİ 
/;• pa•f, 1, _oıı•aıı, /ı,r f 11, irı 
/111. ııw ' lcııc o da ıı• rocfı. 
\'arısl ri buy ıf, /ııı· ;rı kle, 
d11111ıaııı11 /ıııı bır kuşı•siıulen 
lvplwıarı eşyalıırıııı sıılılıya 
çılwrdılur. tı t· j~ . . 

/dl l ıftas 
~yısil tl\ kara•·ı 
daJI J ~d tıbutda Sünbüllü 

k q •t• 
:ıkıltı' <il n1anı aturacı 

ıren ~ hı~ 111 ikinci ticaret 
fı:arat il. ~:n1csince ifla-

• el Ji~~ ~tar verilıni:;.tir. 
~ gib1 iıl t t> 1 taraf tn l\lah
tt tetı' <tşada Fincancı
~ ~tı)'tıkuşunda çoha 
, pe~~ , ~~~1aş taciri Jakop 

tlıı.t111 1~c· os efendin in de 
ıo ı f 
• dii" ~ ·r•

1
caret n1ahke-

. ~· l 
ıiz\ere ''tı)· asına karar-

ıştir. · 

iki i am 
kararı 

I<.ırşchirde, ()ıner 
. kahya mahallesinden 
Yu<;tıf oğlu l\lahnnı

dun ze' cc&i Ayşe, oğlu 
(( 1:! » yaşında· ~tabir, 
ve Naınık. kızı «3ı> ya
şında Uülizarı ve hiz
n1etçisi Arifi feci su
rette öldüren i\lusa 
oğlu Ön1erle Ali oğlu 
Hanefi haklarındaki 
idaın kararı ali karara 
il·tiran ctın::;tir. 

Sirkatin ancak bu sabah 
farkına varılmış ve tahkikat 
icrasına başlanmıştır. Hırsızlar 
zümrütü çaldıktan sonra çal
dıkları taş yerine taca renkli 
bir cam parçası yapıştırmak 
ğarabetini de göstermişlerdir 
ki bu cam parçası renk ve bi
çim itibarile mesruk zümrüte 
fevkalade bir müşabehet arz
etmektedir. Sariklerin bundan 
maksattan d:ı sirkatin müm
kün mertebe geç farkına va-

U1111l ır111 (//'ımııdıı, lıL:inı 
ıle f raıısı: ı'ılilıiııc ııerım.'j ol
ılııı/ııııııı: Jıediycler ı0ıırdır. 
Fraıı ·ı: y11:clclı•ri. /ıır ıı: tr
essıır bir ıı: ıla i<:falııirlc 
kaydeıliyorlan nıı 111ıi:11ycılc, 
g<lrıil11w111iş ı!ffct·l'ılt' /ıir rafj
bde ıııa:lı.ar olııııış ue pek 
clıemıııiyetsiz eşya eıı ımıııl
nıadık jlyatl11n bıılııııış. 

Meşriki azam 
balosu 

Türkiye ~le~riki aza
nıının tertip ettiği ba
lo bu pcrşcnbe ak~amı 
Parapalasta \'erilecek
ti l". 

e 

J 

Mis Marselin Day Amerikan sinemacılığının en son şöhret

lerinden biridir. 
Bu genç kız bilhassa gözlerinin güzelliği ile tanınmış «Hol

livutun en güzel gözlü kızı » ünvanını almıştır. 

Haftada ( 30,0 ) 
lira ücre ! 

Con C.ilJ>crt ( ~I. c;. i I.) ~irJTPtİ 1le 
)rerıi bir nıulra\ ele ak(l tti 

Con Cilbert il<' (M. G. f 
şir · ti arasınd mün'akit l 
kav ' I! n müdd · ..ıuııc! bır 
kaç ay eve! ni • yt:.t l u muş 
" , n atk"r il' k v leyı y i-

le iye k (Art itt ha )na 
~ l o' c gı • ~ di hesab ıı:ı 
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re 
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kesfi mas a ı , 
Cint. t şehriniıı e'V

rak mah.r.enind~ ele . 
: ("('11 "ZI ÇO • ll ım 

' ·a ::ın an 
or ki 1 rn rika Hl 

keşfi, pek gülünç de
necek eheı11ıniyetsiz 

bir ına<.raf a 111al ol
nıuştur. Bu vesika~ a 
güre, Aınerikanın lni
şifi olan ){ristof Ko
lonıp senevi ( tGu) lira 
ile bu 5eyahati icraya 
n1eınur edilıniş, ve bu 
vesikalara göre bütün 
hey'eti sef eriyen in An1e
rikanın keşfi için ihti
yar ettiği nıasraf, bu
günkü paraınızla (3tıoo) 
liradan fazla olnıa

n1ıştır. 

r. 
ıon rt il defa ev-

zuu Af ' at ol n ve 
( uı:uzl n aı: yan bir 

a s r e .. cumu 
I~al'l" re, kardan aç 

kalan bir kurt suriısü 
innıi-;;, kasaba civarın-

. ki L · · 1 c un _·ii ü
- unc hücun ede. k 
ınüteadclit 1 oyunları 
parçalaınıştır. (:o 1an
la r kurtlarla nıüca<. e
k ederek bir kaçını 
itlaf etmişler, digerle
rini kacırtınıslardıı-. 

Vilavet meclis-., 

/eri ve bir emir 
Da. vekaleti, vilfıyct 

un1un1i nıeclislerinin 
içtimaa davet edilerek 
yeni sene idarei husu~ 
siye hütçelerınin ~1.art 
gayesine kadar hazır
lanınasını eınretn1iştir. 
Bizin1 ıneclis n1artta 
topla naca ktn-



PERŞEMBE Telefon: 
YAZI İŞLERi 14 . ırı rı ı Is. l ~ ~ ŞUBAT 
İDARE İŞLERİ 

1 1929 İ<. 38 72 
.J 

~-:::w.~~~;~ f y~urı~r I · Orman ·ve erazii vakfiye müdür~ 
"========~ ! lügünden: 

İstanbul icra dairesinden : 
Hüseyin Ziya ve Hasan Riza 

beylerle Nedime hanımın şa

yıan mutasarrıf oldukları Be
bekh! Bebek caddesinde 116 
Nu.. mukaddem ahır ve el
yevm arsa ile 118 Nu .. ÜÇ 

kat üzerine mebni on üç oda 
1 taşlık 3 hela 1 mutfak 1 
kömürlük 1 gusulhane 1 ,sa
lon ve 1 sofa ve 1 haınaın 
ve arka cihetinde yoğurthane 
sokağında cedit 2 Nu.. bir 
daireyi amil ve mikdan kafi 
bahçe ve derununda 1 kiıyil 
1 erik 1 taflan ve 1 iki ars· 
lan ağızlı akar taş . yalaklı ve 
kaskatlı muhtacı tamir hane 
izalei şuyuu zımnında icra kı
lman müzayede neticesinde 
3500 lirada talibi uhdesinde 
takarrür etmiş ise de bedeli 
müzayede haddi layıkınde gö· 
rülmediğinden müzayedeniıı 
on beş gün müddetle temdi· 
dine karar verildiğinden talip 
olanların kıymetinin yüzde onıı 
nispetinde pey akçesini müs
tashiben müzayede · şubesine 
müracaat eylemeleri; ve 28 
Şubat 929, saat on beşe J<a· 
dar temdit son müzayedesi 
icra olunacağı ilan olunur . 

Sernıayesi: tediye edilnıiş .1'.ut..o.uoo liradır 
U nuın1i l\1üdürlük 

Ankara 
şuoel 

• 
rı: 

Ankara .\Hana Ayvalık 

İstaıı . ıul Trabzon 1011 11uldak 
l uı·sa l ı alikc>sh· Kayst•ı•l 

İzmir •• İl'l'SOll l\lt•rsin 
Samsun l~dl'l'lllil 

.\liisail muılml'l 'i. , ·ı•nh·ırahr, luı<ıalar 

Devlet matbaasi müdürlüğ ü. n 

HA .L K 
Haftalık resimli halk mecmuası 

Maarif vekaleti talim ve terbiye dairesi 
tarafından pazartesi günleri neşredilir 

1 inci nushası bugün çıktı 
Nushası (3) kuruştur 

T cvzi mahalli; Cagaloğlunda Devlet matbaası sabş yeri 

Bel ağrısı 

Siyatik ağrıları 

Cilde tema.miyle nüfuz ederek ona tatlı 

bır sıcakllll veren 

' ' Spirosaı ,, mahıu1ü 

Doktor Artin Horhoroni 
Bel soğukluğu, idrar darlığı, prostat, hastalıkları, 

ge~şekliği il~ frengiyi en son usul ve ağrısız şırıngalarla 
kat'i tedavi eder. Beyoğlu Tokatliyan oteli yanında mektep 

sokak No 35. Telefon: Beyoğlu 3152 

atbaacllık mektebi müdür j 

iP= lstranca· vakf ormanlarının Sinekli istasyonu civarile Dirgaz 
ı mevk~eri~~en . tanzim kıiın:ın işlet~e. p~lanı mucib}nce. (929) 

•• 
t sen~!_ murettıbabna dahıl olan bınncı maktaı rennıyeden 

tıı::------ml!l.---1 . (3180:>0) kilo kömür ve üçüncü maktaı fenniyeden (216600) 
1 l f dOLO 1 l. . IRCı ~OSıa~I 1 kilo kömür imal etmek üzere her makta ayrı ayrı müzayedeye . 

.evrı setaın 

(REŞİTP AŞA) vapuru 1 4 vaz edilmiş olduğundan tatiplerin (23-2-929) tarihıne müsadif 
Şubat Perşembe al .şamı Ga- cumartesi günü saat onbeşe kadar pey akçelerini hamilen 
lata rıhtımından hareketle İstanbul Evkaf müdiriyetinde Orman ve erazii vakfiye idare-
[ Zonguldak, İnebolu, Sinop, sin~ müracaatları. 
Samsun, ünye, Fatsa, Ordu, 
Giresun, Trabıon Rize ve 
Hopa]ya gidecek ve dönüşte 
pazar iskelesile [ Rize, Of , 
Sürmene, Trabzon, pulatha
ne , Görele , Gireson , Or· 
du, Fatsa, Samsun, Sinop 
İnebolu) ya uğrayacakbr. 

Hareket günü yük kabul 
o ı·nmaz. 

.za1 ir :,,urat po.;ra,,ı 

( İzmir ) vapuru 15 Şubat 
Cuma 12 de Galata nhh· 
•nından harf ketle Cumartesi 
1 O c' a İZMIRE gidecek ve 
Pazar 15 te İzmirden hare· 
kelle Pazartesi gelecektir. 
\'apurda mükemmel bir or 
' stra ve cazbant mAvc11Urr. 

Karabıga postalarımız ıçin 
1 J Şubat Perşembe günün
den itibaren tatbik edilecek 

seyrüsefer programı 

Cumartesi Çarşamba pos· 
talan : İstanbuld.n hareket 
Tekirdağ, Mürefte, Karabi
;(aya uğrayarak ~elecektir. 

Pazartesi postası: lstanbul
dan hareketle Tekirdağ , 

Marmara, Erdek, Karabigaya 
gidecek ve Şarköy Mürefte, 
T ekirdağa uğrayarak gele
cıektir. 

Perşenbe pestası : İstan· 
buldan hareketle Tekirdağ, 
Şarköy, Karabigaya gidecek 
ve Erdek, Marmara Tekir
dağa uğrayarak ı.telecektir. 

Galata köprü başında 

merkez acentesi. Beyoğlu 
ı.) n (' •) _,) >-

Mes'adet hanı altınde da
,rei mahsusada şube acentesi 
'sta.,bul 'J7-10 

13 \l{l'IN POSl'ASI 
Şef kat vapü ~~::bn 

Perşembe 
günü akşamı Sirkeci rıhtımın· 
dan hareketle Ereğlı, Zongul
dak, Bartın iskelelerine gide
cektir. 

Tafsilat için Emin önü rıh

tını han 2 numaraya müracaat 
Telefon İstanbul '.?li84-

J)oktor Fevzi 1\11nıet 
Firengi, belsoğukluğu, cilt 

prostas, zafı tenasül ve ka
dın hastalıklarını en son u· 
sullerle az bir zamanda mu· 
l?Sl! şeraitle tedavi eder. 
. Adres: Babıalı, cagaloğlu 
yokuşu köşe başı numara 43 
Telefon: İstanbul 3899 

'
"jaçların•zı ~ahçeka~ı?~ Salih Neca!i .eczanesinde 

r r ıhzar ettirınız. Reçetelerınız t ze ede-
viye ile, ciddi bir dikkat ve istikametle yapılır. Dakik idrar 
tahlili 165 kuruştur. 

Hall's Baıı•~ yag""' ., Bahç~kapıda Sali.h.'N~cati ec-
• I'\ ıanesınde taze bırmcı morina 

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

Üsküdarhlara müjde ~&~u~!~':1 :ı~~ 
şamba, ğöğüslük, şiringa lastiği, Cam şirinğa, lastik sonda, de
rece gibi bilcümle eşyayı sıhhiye ile krem, diş macunu, podra, 
kolonya, esans gibi tuvalet eşyaları uncular sokağında yeni rtrı· 
yat ve levazımı bbbiye mağazasında ucuzca tedarik edilir. 

DOl\.'l'Oll 

iZZET KAMİL -
Emrazı cildiye, Frengi, yeni 

ve eski belsoğµkluğunu esaslı 
tedad eder. Bahekapı, Şe
kerq. Hacı Bkir karşısındaki 
aprbınanda 2 den 9,5ğa kadar. 
-~--

İstanbul icra dairesinden; 
Üsküdarda Hasna hatun ma· 

hallesinin atik cami sokağinda 
Seniye hanımın uhdesinde 
bulunan atik beş mükerrer 
N. hanenin rubu hissesi Mih
ran Elmayan efendiye olan 
borcundan dolayı lndelmüza· 
yede iki yüz lira bedelle ta· 
libi uhdes!ne ihalei eveliyesi 
bilicra ihalei kafiyesi için on 
beş gün müddetle müzayede· 
ye konulmuştur. Hududu iki 
tarafı tarik ve İsmail efendi 
ve Seyare hanım ve Aziz 
efendi hane ve b ahçelerile 
mahtut sekis yüz seksen beş 
arşın terbiinde araziden ikiyüz 
seksenbir arşın murabbaı müh· 
tacı tamir hane müteJakisi 
bahÇ

1
edir. 

hadin höSiöi • .ü: rı 

hekimi: Doktor 

CEMAL ZEKl 
Her türlü kadın rahatsız· 

!ıklarım ciddi surette teda
vi eder. Şehzadebaşında Fev
ziye caddesi 17 numara. Çar
şamba günleri fukaraya pa
~P s•z hakılır. 

Pertevniyal vaı<fı aka
ratından: 

Zirde muharrer emlak yirmi 
gün müddetle müzayedeye vaz 
olunmuştur. Taliplerin yevmi 
müzayede olan Şubatın yirmi 
üçüncü cumartesi günuü saat 
onbeşe kadar İstdnbul evkaf 
müdüriyetinde Pertevniyal i da
resine ve encümene müracaat 
etmeleri. 

Şişlide İzzet paşa sokağında 
Valide apartmanı 9 numaralı 
dairesi. Köprü başında Valide 
hanı tahtında ~ numaralı pi
yazcı dükkanı. Köprü başında 
Valide hanı tahtında 2 numa
ralı dükkan ve 2 numaralı oda 
ve mezkur hdn dahilinde ! ; 
numaralı mağaza. 

ı- Uüyçe U. ı-sanl( 1 ı · 
Tarihi tesisi: 1906 

Müessisleri: Dresdner bank 
A. Şafhavenşer bank F e· 
rayn, Nasiyonal bank für 
Döyçland. 

Merkezi : Berlin; şube
leri: Hamburg, İst<mbul 
«Galata ve İstanbul >>, 
İzmir. 

Gaalata kısmı telefon: 
Beyoğlu: 

247, 243, 684, 685 
İstanbul kısmı

0 

telefon : 
İstanbul 2842, 2843 . 

Deposu : İstanbul Tütün 
gümrüğü . Telefon : 

İstanbul 3227. 
Bilumnm banka mua· 

melatı icra ve hususi 
111 kasalar icar olunur. 

~ vekaletinden: ~ ı 
l ulda Devlet matbaasında bir matbaacılık mektebi •----------... 

•cıl ştır. mektep: Yardım Sandığı 
Mühim ilan 

Tertip 
Tashih 
Tipografi 
Litografi 
Kırma ve T eclit 
Çinkografi 

, Emlak üzerine para verilir. 
Galata Adahan No lc2 
Telefon: Beyoğlu 3837 

Operatör 
Ahınet Burhaneddin 

Cerrahpaşa hastanesi 
operatörü 

Muayenhane: Beyoğlu, Rus 
şefarethanesi karşısında 348 
numaral Suriye çarşısı apar· 
bmanı 8 numarada. Telefon: 

İstaubul asliye mahkeme· 
si birinci hukuk dairesinden: 

Evelce de ilan edildiği üze· 
re feshi karargır olmuş olaıı 
mütekaidin askeriye ticaret 
anonim şirketınin t.ıhliyesi 
zımnında intihap olunacak ıa· 
vatın esamisini natık raporun 
bilistihsal mahkemeye tevdii 
için 28/2/929 perşenbe güniİ 
saat on üçte Sultanhamaın1 

caddesinde Saniye hanında 
5/6 numaralı avukat Ali galip 
beyin yazihanesinde içtiına 
edebileceğini şirketi mezkurııı 
hey'eti umumiyesinden bu· 
lunad zevatın yövm ve vakti 
muayyende mezkur mahalle 
gelmeleri !uzumu ilan olunut· 

Hasan Hüsnü paşa vakfiniıı 
icarei vahideli emlakindeıı 
olan Büyük derede Büyült 
dere caddesinde Paris oteli 
namile marof 294 numaralı 
otel ve tahtındaki lokanta ve 
mesdut eczane birlikte kirayıı 
verileceğinden talip olanların 

929 senesi martın beşinci salı 
günü akşamına kadar T ata..-· 
lada Saffeti paşa apartama· 
nmda miitevellisi Rüştü paşa· 
ya ve altıncı çarşanba güniİ 
de saat ondörtte mulhak vıı· 

kıflar miidürHiğüne müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

..;n11 .ı....rı{(ti11 ifı/11 ı11rU<· . .:1 
Kurus 

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

f elgraf: İstanbul Sa[ll 

İlan muhteviyabna dikkat 
ılunmakla beraber bu husustl 

mes'uliyet kabul edilmez. 

Gazetemizde intişar eden 
bütün yazıların hakkı 

mahfuzdur. 

Abone şartları 
Vilayetler için: Senelik 17~ 
altı aylık 900, üç aylık :ıvv 
kuruştur. Ecnebi memleket• 
!er için: Senelik 3000, aJt• 

aylık 1600, üç aylık 
900 kuruştur 

Ramazan 3 1347 

T'a kvi oı 
1 Çüneş 6,561Akşam17,f 1 

Oğle 12,28 Yatsı 19,
1
8 

ikindi 15,20 imsak 5, 

şubelerine ayrılır. Tashih şubesine orta mektep mezunları, 
çinkografi k;urslarına orta mekteplerle san'at mektepleri me -
zunlan, diğer şubelere matbaalarda ve atelyelerde çalışan 
işçilerle yeniden matbaacılık san'abna intisap etmek isteyen 
vatandaşlar yaş ve menşeler' nazarı itibara · · ;'.lksızın kabul 
edilir. Tahsil müddeti iki senedir. Yalnız ln ~· • · i<ursları her 
sene dart ay devam eder ve sene de iki devre yapılır. Mektebe 
girmek isteyenler her gün öğleden sonra saat 3 ile 5 arasında 
De•let matbaasına müracaat etmelidirler. ıeByoğlu 1615. 

Müştemilab bahçede bir kat 
ahşap -Odunluk bir kuyu cam 
mazi ve kayisi erik incir gibi 
meyva ağaçları vardır. Birisinin 
zemini çini iki koridor iki 
taşlık odun ve kömürlük ze· 
mini t;ırmızı çini döşeli maltız 
ocaklı iki mutbak üç sofa üç 
hela ·bir kısmı yüklük dolablı 
dokuz .odd tavanları yekpare 
çatılı kumpanya suyu tertibatlı 
üçbin yetmiş beş buçuk lire 
kıvmetli ahşap hanede hisse· 
dar Seher Hanım sakindir. 
Mezkur hisseye yüzde beş zam· 
la talip olanlar ve daha ziyade 
malumat almak isteyenler his
seye musip kiymeti muhami· 
nesinin yüzde onu nispetinde 
pey akçesinin ve 928-2190 
dosya Na.ile muzayede şube
sine müracaat etmeleri ve 2-3-
929 tarihinde saat onbeşe 
kadar lhalei kat' iyesi icra 
kılınacağından müşterilerin ta· 
rihi meikürda hazır bulunma· 
Lit• ilan olunur. 

İstanbulda imal edilmekte 
olan Sanoderma sabunu fab
rikamızın mamulatı olup Bern 
beynelmilel sicil defterinde 
25925 numara ile müseccel 
bülun;ın (Kaloderma) sabunu· 
muza rnüşabeheti hasebile 
İstanbul Ticaret mahkemesi· 
nin 16 kanunsani 1929 cel
sesindeki kararı ·ile imal ve 
füruhtu menedildiğini muhte
rem halkın ve bilhassa ıtriyat 
mağazalarının enzarı ıttilaına 
arzolunur. Almanya Karls
ruhede \\'olff ve Sohn G.M.b. 
H. ıtriyat ve tuvalet sabun
ları fabrikası. Hes'ııl mü.dur: .fielimRağıP 


