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i U'1CÜ Yıl -· .\~ .1400 * * * AKŞAMLARI NEŞROLUNUR * * * Nushası her yerde (5) kuruş 

s~anbul 
beş zam 

mektep ·muallimlerine 
var. Mektep binalarına 

hazirandan itibaren yüzde on 
yarım milyon tahsis edildi 

isteniyor 
() 

mtr~ 11 ea 
Bu iş konuşularak bir 
karar verilecek. beriye 
süri'\len sebep nedir? 

'ticaret l. 

~ - . -sının 2~ " · 
~lıa.ua ak
la!ılillıcpk o
. ıı ı.oııu re
~'llıte m üza
~/'o oluna-
1.-ı ı nıevut-
\al\ biri de 
... tıa vi krc-
,,~ . . 
h \tlllr. Bu 
~,{~tısla oda
Ilı Oltlulu;a 
, lıfassal bir 
'~ ~ l>or hazır-
11tnı~tır. 

) .1ta l)()r da, 
~~!'kiye sa
. ~ii uzun 
:~".ltı tetkik Lı ı/uı islcııileıı Swwyi ııe .1/aıu/iıı bcınkcısı 
11 tlrneklc, s,ııı tahriri nıt>mPl,h•tliı•. Hinacııal<•Ylı 
111~<\i de rneyzuu lıalısol- hu· haııl,aııııı lafjn hizıı~ı-
t~1'-ta .ve ncliC{'dC ı:;;u t-a- dır. c_:iiııl,iı lıi<; hir sınai 

Bu nedir? 
Su. şirketlerinin 
halkı soyması 

olamaz 
İki gündenberi iyileşmiye 

yüz tutan hava, her gün bir 
parça daha iyileşmek meylini 
artırmaktadır. O derecede ki: 
havalar bir kaç gün daha 
böyle devam edecek olursa, 
şehir dahilinde yolların mım

zarasını çirkinleştiren köme 
kömc karlardan eser kalmıya
caktır. 

Mamafi buyüzden her gün 
bir kaza, damlarda biriken 
karın sıkletile her gün bir kaç 
inhidam hadisesi olmakta, bir 
çok evler ise, akıntılardan, 
şemsiyeye ihtiyaç gösterecek 
bir halde bulunmatadır. 

Sokakların hali ise , bazı 
caddeler müstesna, tavsiften 
müstağnidir . 

Bilhassa Aksarayla, Fatih
ten ileriye geçmek mümkün 
değildir. 

Şehri!! münhat mahallerin
deki bir çok evlerin alt katla
nnda akıntı suları başlamıştır. 

İnhidamlar 1~.ııı dıklial fildr s<'ı·clolun- • l<·~ı·hhüs hu ıııüPs'<<'sc•llc•n 
~.;:ktadır: Ti.irliiyNl<•ld sı- islifaıh• l'd<•nıt•ııı<'l,lt'<lil'. 
1~ hareketlere uazımlıl, Ihı raı1111· koıııı r<•th• ıııli- Bu yüzden, yeniden bir kaç 
ı1~1~k i~·in lPsis <•ılilc•ıı Sa- zaf,t'I"<' olııııa<"ald ıı·. ( iHalıadi ikin<'i salıil'cdt- ) 
ıı/ 1 Ve IH a ad i n ha n lü ı sın - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

1,, 1~1 lüzumu l•adar dc!JH Çeşme başlarında görülen inhisar H;; ·:::~~:ı .. - ~ttn~ı@rıı ~®liZ\&\Il©\ır . 
'> 

0d.ld . .,. l Halkın sudan istifadesine 
~anne ı ıgı l • 

Kanalizasyon işlemiye baş/ıyacak 

v~ri ~nı k oaa 

Bu tesisatın şimdilik evle
re raptedilmemesi 

merkezinde 
Emanet, ka ~--~,...-~~,...'"':!~:'"~~~:!"""=~:il 

nalizasyon in-
1 

ş:ıatından ik - ' 

mal edilm:ş ~~~~~~~-bulunan kısım- ~ 

1:ın faaliyete ;~~~~~~~~~~S~~~ geçinniye ka-
rar vermiştir. 

Buna sebep, 
tesisabn nasıl 
kullanılacağını 
nezafeti fenni- l .. 
ye amelesine • 

' şimdiden öğ - f ' 
retmek iste - ' 
nilmcsidir. 
İnşaatı bitmiş 

kanalizasyon 

Kanalizasyon tesisatından bir kısmı yakınd~ 
işlemiye başlıyor 

tesisatının işletilmesi şirketin 
mütahassıslarından birine iha
le edilecek ve bu ınütaharnısın 
refakatine Emanet amelesin
den bir kaçı verilecektir. 

Bu tesisat şimdilik e~lere 
raptolunmıyacak, yalnız sel 

Müsabakamız 
mükafatların 

tevziine bugün 
başladık 

mecralarını ve saireyi alacak
tır. Kanalizasyonu işletilecek 

yerler şunlardır: 
Divanyolu caddesi, Babıali 

caddesi, Ankara caddesi, A
lemdar caddesi, Sirkeci civa
rıdir. 

H6rlüz gitmediler 
Bir refikimiz Alman sefiri 

ile «Emden» kruvarörü süvari
sinin Ankaraya gittiklerini 
yazmış ise de doğru değildir. 

Ancak pazar günü gidecekler
dir. Yarın akşam Alman sefa
retinde bir B:ılo vcr'ılecektir. 

Zenciler 
Büyük devlet
lerden şikayet 

ediyorlar 
Bıtlıin dıiııya 

;::cncileri, kerı- •--~~• 
dileriııe Jıayal 

Iwkkı ııerıııe

mek içiıı ellc
riııderı lıer ne 
gelirse yap -
nıa/;/an çt'/;iıı

miycn bıi yuk 
mıi.~lemlikc scı
lıibi deııleller /lir =t•nci r<'isi 
aleylıiııı/c', Cemiyeti a/;vwmı 

1111irııcaal ı•e şi/;ciycle /;arar 
ııenııişlcrdir. IJ111ılar, billwssrı 

Fraw:ı: lııikıiıııeliııden şi/;ıi -
yetçi o/11p, Afrikada ne~rcl -
tikleri « Zenci ır/;ı » isimli 
ya::etı·yı• /;111)1 lııı /111/;ıimt'liıı 

yapmadı !Jlllı bı ra/;ıı um ııı/..:la 
olıııasınt/1111 son ılcrece 1111/le
cssi rdiri+'r. 

MÜNDERiCAT 
2 - nci sahifemizde 
Telgraf haberleri, Polis 

haberleri, niçin ve saire. 

3-üncü sahifen1izde 
Günün tarihi, Kari sütu

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

5 - nci sahifemizde 
Sinema sütunu, Dünya 

(( 13» Ü hiç 

~ibi mağrur manı oluyorlar 
İslanlııılmı 

~ almıyor 

Sinema müsabaka
mızın neticesini ilan 
etmiştik. rJlü::;aba~a
rııızın mükafatlarııı
dan 5 t:neslrıi f1r~cl~k. 
s tanesini de Alhanı
ra sinemasın!:!an al
nıayı, bu stıretle ka
rilerimize mevsimin 
en güzel fiHmlerini 
görmeleri imkanını 
hazırlamayı muvafık 
bulduk. 

:,frkecide havai bir .vangırı olclu 

~azu işte 
'r ,~ derler. 
ıiıı da, Pa
\1, ~Yapılacak 
,--:ı güzellik 
;:baka sına 
\ek için 
~~ atan ve 

~'~ak ol-
~ ~in çır- Lehistanın gü
k\~ Avrupalı zeller güzeli 
~ti~ lutienn en büyük emel
~ıt' ~u ınunffakıyetle bera
':0Yle bir sinema şirketine 
~\ i> ederek külliyetlice bir 
~ \'urınaktır. Buna mukabil 
~ içinde, çok mütevazi 
~~~-olanları da yok değil. 
~ t hu müsabakada Lehis
~. b eınsn edecek olan genç 
j;t' ll.ııların hiç birinden de
'·h~t . mütevazidir. Nite
~~ ansteki müsabakaya 
~ ~~· etınek için istikbale 
~ ~ ttleri sorulduğu zaman, 
, Cağız demiştir ki: 

~ııı ~ayır, müsabakayı ka
l~ ~ Avrupanın en güzel 
~ttı edilsem dahi mem-
'tl llıe d" " B · ı td· onecegım. enım 
1~if 'Ye d . . dek' k" "k --.:·e~ b aıresın ı uçu 
~ ana kafidir. 

~ b~ atkı, bir lastik 
lı~~tt!:ce, ~apasköprüsünde 
~ı ·ı hır samur boyun 
~ .. ~ıı 'ı:_t:ı: aksimd e bir oto • 

-.:( ıgi bulunmuş, polis 
lllbeye teslim edilmiştir. 

St' il!' h'l' t~Ptl 

claı· ~iıltlc•i-

li-.iııi ııüı·ıııı·~ 

ıliOi ı.aı·a ı.ı
'.:!lll sttl:ıı·ıııı 

tloııc 1 ııı·d u!I u 
hir cok l'I''.:!• 

ınt'f p l' ( 1 iiıı 
at;ılııı 1) ' c• 
akuwj'ja ba:;.
laıııı)l 11'. 

J)üıı, su 
uclıııiyc hat;;-
lı \"lll C't'Slll<'• .. ( . .. 
lpı·in ha'.:!ı lıiı· 

ıııalı'.:!CI' lı;ı- 'ji'.';'anc yoku:;uıulaki c;c~ıııcııin üııüııı! 
tini alıııı~lı. (}Örülen cliinkü ıııaıızara 
liathıılı c•rkPldi hiı· c:ok yere clü5ürmüşh•rdir. 
hali, c.·es_uıt>lt•rt- lıi.kum Uit'arl' ilıliHll' sisl•siııı"ıı .. .. ' ... . .. 
elmi::ı ,-azip•llc 11ürülü
vordu. 

Ezt'ünılc• Sbaıw voli:u-. . . 
~undald Jlaıııicliyc• <;c•tmıc
si ünüııdeli.i izdiham gö
rülecek bir t;;eydi. Bu c;eş
menln başında dün bazı 
hadiseler de olmuştur. 

Evlere lcııckelcl'le su 
taşıyan sakalar hu c;cşıııe
yi bir tlt'\ i inlıisaı· allına 

almışlır, Jıall.uı su dol
durmasına mani oluyor
lardı. Hir aralık ihliyarca 
bir Jmdın sakaların arası
na olrip elindc'ki büyülı
çe bir :;i'.:!eyi doldurmak 
isleıniş, fakat sakalar lıu 
ihtlyıır l.aclııwa(Jızı ilerc.•k 

loı·ılılıj'jını ela 11ürüucc aif
lıyarak c;e~mc ha'.:!tııtlan 
uz::ı I; lasın ıslıı·. . . 

lhıııılaıı ha!;-IW lıazı lıa

cliscler de olrnuş, patırdı, 
güı·ültü bn çeşmenin lıa
şııu hakiki bir ınalısere 
döndi.irm itşl ür. 

Bu hal hemen sabahlan 
akt;ama lmtlaı· dc•nıw clli
öi haldt', halkın itilip lm
kılıııasıua ıuani olacak ve 
çe'.:!uıcdcn lıic; olmazsa sa
kalar kadtu• da lıalkm is
lil'aılesini lemin eclccek 
hiı· uıcıuııı· znlıuı· ctuıc
nıi~lir. Hiı· <;ok <:e~melerde 
de hu hal ııöriilmekl<'ılir. 
Halkın s:ılmhıı· <•liııılPıı 
k11rlarılıııa"i 1 lıiz ııı ıdıı· . 

Mükafatlar bugün 
tevzi edilmiye başlan
mıştır. Birer vesika 
fotografı gönderile
rek aldırılmalarını ri
ca ederiz. 

F ec-i! 

w ~ n~ruıll@if n? ©rr Ik 11nıı 
Tramvaylar 20 akikd 
işlemedi, nihayet hat 

tamir edildi 
Dün saat 14 •-----------.,,..-'°""'ı:::s;~• te, Sirkecide 

tramvay yo
lunda, ender 
görülen bir 
hadise olmuş 
ve hattı havai 
kontak yapa -
rak yanmıştır. 

Bu yangın 

on dakika ka
dar devam et-
miş, mütemadi 

Bir kondüktörün şerareler, gelip 
... • • geçen halkı 

\ 

ayagı gesıldı korkutmuş, is
tinat direkleıi -=::::rip yangını müteakip hav:ıi hat tamir ediliyo. 

Dün akşam saat 4 te, Fa
tihte bir kaza olmnş, Mehmet 
isminde bir adamın idaresin
deki yük arabası tramvay 
kondüktörlerinden Mustafaya 
çarpmıştır. 

Mustafarun ayağı arabanın 

tekerleği altında kalmış ve 
ağır surette yaralanmıştır. 

Mustafa tahtı tedaviye alın
mış, arabacı Mehmet yaka
lanmıştır. 

yangından simsiyah olmuştur. 

Bu yüzden tramvaylar 20 da
kika işliyememiştir. Mamafi 
tramvay şirketi derhal tamir 
arabasını göndermiş ve hattı 

süratle tamir ettirm~tir. 
Kontak, buzların erimesi 

dolayısile tellerin gevşemesin
den husule gelmiştir. 

* Erimi ye başlıyan karlar şe -
hirde hala seyrü seferi ve 
ınnrıırıı uburu işkal etmektedir. 

Bu cümleden olarak tramvay
lar bilhassa meyilli kavislerde 
ilerlemekte müşkülat çekmek
tedir. Ezcümle dün bir tram -
vay Yüksekkaldırımın önün -
deki kavisli yokuşu çıkama -
mış, mukabil taraftan da tram
vaylar geldiğinden bir müddet 
orası otomobil ve yolcularla 
dolmuş, nihayet arkadan geleı 
bir tramvay, yokuşu ı:;d:an:ııyaı 
arabayı iterek götürmüştür. 
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Su sirketlerinin 
' 

halkı soyması 
olamaz 

(Birin<'i s· ı IJ("ten mabaal 

inhidam vak'ası kaydedilmek
tedir. Galata Zürefa sokağın
da terzi Kamelyanın kiraladı
ğı «12» odalı ev ile gene Ga
latada Kemer altında « 14» 
odalı hane dün birdenbire yı
kılmışlardır. 

Unkapanmda arpacı Ahmet 
ağaya ait bir arpa ve saman 
deposu ile üstündeki odalar-
da yıkılmıştır. 

Bir bela: saatler 
Soğuklar yüzünden, hemen 

bir çok yerlerde, bir çok ev
lerin saatleri donmuş ve şimdi 
havanın açması üzerine bunlar 
patlamış, bir çok evler su 
içinde kalmıştı. 

Bu vaziyet bilhassa Kadıköy 
ve Üsküdarda görülmektedir. 

Yalnız Kadıköyde patlıyan 

saatlerin adedi ( 1000 ) i bul
muştur. Şirket, o da bin naz 
ve istiğna ile bunların tamiri 
için saat başına (7) lira küsur 
kusuş kadar bir para alıyor ki 
bizce bu dehşetli bir ihtikir
dır. Adi vaziyetlerde belki 
~ayam kabul olur, fakat böyle 
vaziyetlerde asla. Alakadar
ların bu ihtikara karşı şiddetle 
nazarı dikkatlerini celbederiz. 

Kar topu kazası 
Dün akşam Beycğlunda 

Kumbaracı yokuşunda kar 
topu oynıyan çocukların attık
ları karlar Vartan isminde bir 
ihtiy Mın gözüne isabet etmiş, 
biçarenin gözünü sakatlamıştır. 

Amele müdürlerin 
emrinde 

Nezafeti fenniye amelesi, 
karın devam ettiği müddete 
münhasır olmah üzere, belediye 
dairelerine tatsim edilmişler. 

Belediye müdürlerinin emrine 
vrilmişlerdir. 

Bir kaza 
Dün akşam Galatada büyük 

bir hanın üzerinde biriken kar
lan sokağa atan Kuruçaylı 
hamal Ahmedin attığı karlar
la beraber büyücek bir taş ta 
aşağı düşerek Hayim isminde 
bir kunduracının başım yar-
mıştır. 

Portakal. oğlunun 
eşyası 

Lehistan Sefaretinin ha
len işğal elliği binada 
Portakal oğlundan nıel
rük eşya bulunduğu tes
pit edilmiş, bu eşya dün 
Emvali melrükc ıu. Ali 
Rı1,a beyin nezareti altın
da ıııüzavedc il<• saltlııııs-. . 
tır. 

E 
Babasına Rız -
mış, tabancayı 
göbeğine sıkmı 

Yeniköyde kurukah
veci l\1ehn1ct efendinin 
o.tlu 18 yaşında Hilmi 
dün bahasile kavga 
etn1iş, babası kendi
sine fena sözler sar
f etn1iştir. Kavgadan 
pek f :-ı zla nıüteessir 
olan H ln1i, eline ge
çird;ğ; tabancayı gö
beğine sıl·arak intiha
ra teşt hhü-. etn1iştir. 
Ağır surette yaralı 
bu unan Hilmi hasta
n< v' kal( •rılnııstır. 

Manto yerine 
dayak afmış? 
Fatihte Katip l\'lı·s!i\.ıit'in 

mahallesinde oturıın Çing ne 
Hasan, elli l!ralık Man' o ıst -
yen karısı Haseneyi elin'! ır~

çirdiği sopa ile fena h l .! 

dövmüştür. Hasan eler est 
edilmiştir . 

İki yangın 
Dün gtc:.; iki yangın 

oln1uştur. 

ı - l\tahnnıt p;1~a<1a 
Tarakçıla ·da 78 nunıa

ralı Sevıt ,\li efendinin 
• 

tarakçı dükkanından 
nıangal devrilerek 
yangın çıknuş, dü:;;cn1e 
tahtaları yanmıştır. 

2- Aksarayda İncbey 
nıahallesinde 3'.:l nunıa
ralı İsnıet hanımın e
vinden ~angın çıkmış 
bir :organ yanınıştır. 

Koyun hırsızları 
Rif at bey İsminde bir 

koyun tacirinin dün 
kotrava sevk edilnıek-• 
te olan sürüsünden iki 
koyun çalan l\levlut 
ve Ali derdest edilnıiş
lerdir. 

Masonların balosu 
Bu akşam Perapaiasta ma

sonların balosu verilecektir. 

Süreyya sinemasında 
Sıireyya sineııııısıııda bıı 

akşam Rııs « Balalayka balet 
hey'eli, Volga Volga filimi -
nin yiıslerildi!}i sırada leııısi

lin rnıılıldif salınelerine oyıııı 

ve şa rkılarile işi irrı k edt•cddi r. 

/ ,,, // 
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- Haklısınız. Beni 
unuttunuz diye üzül
dün1 de huzurunuzda 
terbiyesizlikte bulun
dun1, kusurumuaffedin 

Neriman şu acil ve 
kamil teslimiyet üze
rine biraz gülümsedi 
fakat ciddiyetiri boz
madı: 

- l\len1nun oldun1 -
dedi- dost kalabilmek
Jii!in1iz için benin1 ar
zularıına kör körüne 
itaat ctnıeniz lazın1dır. 

Fransızlar « Dieu pro
pose, et l'homme dis
pose » derler. Halik 
ister, mahluk yapar, 
demektir. 
Teşbihte günah ol

nıaza, münasebetimiz
de bu kaide cari ola
caktır. Ben amir, siz 
men1ur; ben hakin1, siz 
mahkum. Size ne der
sem kabul edeceksiniz; 
ne az görüp fazlasını 
istiycceksiniz, ne çok 
görüp ek~ iltıniyc çalı-

~ 

Polis ikinci şube müdüriyeti 
dün, kokain, marfin ve esrar 
kaçakcılığı yapan mühim bir 
adamı yakalamışbr. Bu adamın 
ismi İstimatidir . İstimati, Be
ycğlunda Polonya sokağındaki 
hanesini bir depo ha!ine ge
tirmiş ve buraya kaçak koka
in, heroin, esrar, afyon dol
durmuştur. 

İkinci şube memurları uzun 
müddet tarassutta bulunduktan 
sonra kaçakçıyı derdeste mu
vaffak olmuşlardır. 

lstimatinin evinde yüzlerce 
paket morfin ve el,~ 1larca 
kokain, afyon, esrar, heroin 
zuhur etm'şfı:". 

Kaçakçının bun:erı b .. ·yük 
ambalaj halfo,I ,. • t ~ C'ı' 

An repo iı ~ .... uiı 
ucyriser in taı:"afınclaıı To

r2nô an ~rları ·n Foı a l\'ra
lan,....•sı T caret oda i, . , 5 yri-
s r .ıin ~ nda i!ır _f c 1-.ma-
sına s~l o:mueh r. 

Dlin ' :ı da fn lı alfc" e top-
1 ' • t• anan ı::n r "'o ~r are ye ı 

bu ID""S 1c üzer·nde uzuıı mü
z< kera .a bu unmuşlur. Tic:-ret 
Oclasmın bu an repoların F or
da kiralanmasına itiraz etmesi 
elyevm bunların mPayyan bir 
zaman için Ticaret Odasının 

talıtı isticarınd a bulunmasın
dan neş'et etmektedir. 
Seyri::;ef ain ne fikirde? 

Ticaret odasının bu husus
taki itirazına Seyrisefa'nin ne 
diyec(ğ;ni iiğrenmek istedik. 
Müdürü umumi muavini Tahir 
bey şunları söylemiştir : 

« - Böyle bir itirazdan ha
berdar değilim. Yalnız şu var 
ki imza keyfiyeti doğrudan 

doğruya hükümetin tasvıbile 

olmuştur. Eğer Ticaret oc!ası 
hükumetin kararına itiraz ~ -
diyorsa ona diyeceğim yok. » 

Açıkta kalanlar ne 
olacak? 

Ticaret odası e;s vekili 
Habip zade Ziya Bey de bir 
muharririmize ~unları söylemiş
tir: 

«- Seyriı:dainle arnmızda 
ihtilaf yoktur. Bir antarıtla 
bu iş halledilmiştir. Yalnız 
bazı teferruat olabilir .» 

Diğer taraftan antrepolar 
hey'eti idaresinden Haydar 
Muhittin bey de demiştir ki: 

« - Antrepodan açıkta ka
lacak olan memurlar için bir 
tesviye tarzı bulacağız. 

Mc~ela bunlardan bir kısmı
nı odaya, bir kısmını oda 
müesses:ıtından olan Zahire 

şacaksınız. \' azifcniz 
budur, bana hilükay
düı;;art münkat olnıak
tır. Bu noktayı anla
dınız. Şin1di kanıran 
hey ışını dinleyiniz. 
Ben bu zatı, tecrübe 
için koyntıına aklını. 
Aradıklarınu huJdu
ğunıa, tan1aınen hul
duğun1a kani değilinı. 
Bu itibar ile belki ha
ta ettin1, bir-iki tecrü
be daha vapnıak niye
tindeyim. Eğer netice 
hep bu defaki gibi 
çıkarsa alakayı kesc
ceP"inı! 
Hurrenı, bir kaç kere 

daha gazeteci ile hcnı
fira) ol:ıcai.-:n: pc)İn 

anlaşılmaktadır. Sureti mah
susa da imal edilmiş şişeler ve 
etiketler kaçakçılığın vüsati 
hakkında bir fikir vermekte
dir. İstimat, kiloluk ambalajları 
açarak birer gıramlık şişeleri 
doldurmakta ve satmakta 
imiş. Zabite henüz tahkikatın 

bidayetindedir. ... 
Bu kaçakçılığın tahkikat 

netices·nde daha fazla ehem
miyet kesbedeceği zannolun
mdttadır. 

Zabitenin tahkikatta en zi
·ad~ ehemmiyet verd:ği nokta, 
bu memnu ilaçların fabrikalar 
t~ rnfından İstanbula nasıl gön
d ' rild ği ve şehre nasıl ithal 
... rn.:ı:o'dir. 

' u.a.::ın ıs_yanı 
Hartum, 15 (A.A.) - Röy

ter ajansı bildiriyor : Süvari 
1 ta:ıt•ndan ve Polis kuvvetle~ 
r n·len mürekkep bir kol meş
lıür sihirbaz ( Gvekvondinqin) 
ihf.·tgiihmın kain b'ulun :luğu 
( D ngkrus) ehramı yakınında 
3 Şubatta ( Nuer ) kabiles'nin 
taarruzuna uğramıştır. T aaruz 
defedilmiş ve (Nuer) kabilesi 
efradı firara mecbur olmuştur. 

( Nuer) kabilesinden (18) ki
şi telef ve b:r çok kişi mec
ruh olmuştur. Maktuller ara
sında Gwek Wondingt te 
bulunmaktadır. Mumaileyhin 
İngiltere aleyhindeki ha.smane 
faaliyeti (1927) ve (1928) se
neler inde asker sevkini icap 
cttir~tir. 

Avrupada- soğuklar 
Bl'me, 13 [A.A.)- Soğük 

hala ş iddetli surette hüküm 
sf.m:cktedir. İsviçrenin şarki 
IHsmmdaki bazı vadilerde ha
raret sıfırdan a.şıığı 30 dere
ceye inmiştir. Cenovre gölü 
üzen de seyri sefer durmuş
tur. Bir kaç kişinin öldüğü 
bilc!;r:liyor. 

Paris 13 (A.A.) - F?'ansa
nın muhtelif yerlerinden gelen 
telgraflarda şiddetli ve devamlı 
soğuk hüküm sürmekte olduğu 
bildir ilmektedir. Bir çok yer
lerde ıacbzul surette yağan 
kar cieınir yoliarında ve diğer 
yollarda münakalab güçleştir
mektedir. Müteaddit akar sular 
ve kanallar donmuştur. Ölüm
le neticelene haylı kazalar 
V11Jc11 h•11m11<:hır. 

liorsasına nakıedeccgiz. ~ayet 

bu takdirde de açıkta kalan -
lar olursa bunlara da münasip 
görülecek bir ve ya iki maaş 
nisbetinde bir ikramiye veri -
lecektir. » 

Bizim oğrendiğimize göre, 
elyevm antrapolarda 33 memur 
vaı·dır. 

pc~İn ınüjde!iyen güzel 
Neı·iınana vali hane 
baktı. Sevgilisinden, 
lisanı hal ile, neyi tec
rübe ctn1ek, gazeteci
nin bedeninde neler 
bulnıak istcdigini sarı
yor gibiydi. 
Ncrinıan, bu ınüte

hayyir bakıştaki nıana
yı anladı: 

- Vallahi Hurrcın 
-dedi- senden n1enınu-
nunı. Beni daima hoş
nut edcbiliYorsun. An-

~ 

cak seni ol-şarkcn, seni 
kucaklark~n. çelikten 
nıasnu bir ı.:,üzel hey
kelin kucağındayıın 
gibi tohaf bir hisse 
kapılıyorurn. 'fen.asü
hün k:ıdaı· s:ıl:;hcı.in 

ganda 
Yeni bir kral na
mzedi türemiş/ 
Kabile doğru., 

Londra 12 - l..ahordan tay
mis gazetesine bildirildiğine . 
göre Kral Emanullah han kuv
vetleri tarafından hazırlanan 

Kabil üzerine harekatın tat
bikıne başlanmak üzeredir. 

Bundan dolayıdır kı kabilde 
bulunan Avrupalılar İngiliz 
tayyarelerile Hindistana git
mektedirler. 

Fakat şimdi Ef~an sahnei 
hadisatında yeni bir unsur 
daha ispatı vücut etmiştir. 
o da Eçgan Tahtının namzet
lerinden olup Hindistanda 
nezaret albnda iken firar 
eden Serdar Ömer handır. 

Bu zatın ispatı vücut etme
si vaziyeti daha ziyade ihtila
ta uğratmaktadır. 

Yeni Delbi, 13 ( A. A. ) -
Bundan bir kaç gün eve! mec
buri surette Efgan kabileleri 
arasında karaya inmiş olan iki 
İngiliz tayyarecisinden biri 
hava tarfaili Peşavra dönmüş
tür. Bu tayyareciler ecnebilerin 
tahliyesi amelivesine iştirak 
maksadile Kabile gitmişlerdir. 

Yunanhrar ve 
muallak mesail 

Atina, 13 - Salahiyettar 
mehafi!de verilen malümata 
göre Yunan hükümeti bütün 
Ba!kan mes'elelerini tasfiye 
etmek kararındadır. Hatta bu 
maksadına vasıl olabilmek için 
ikinci derecedeki ve memle
ketin hayati menafiine dokun
mıyan mes'elelerin tanzimini 
bile sonraya bırakmak cihe
tini de kabul etmektedir. 

Biz ve Sırplar 
Paris, 13-Sırp Maliye rıa::ırı, 

« l~nf ornıasyon » gazetesine 
beyaııalla bıılıınarak. Sırp 

lııikıinıetiııiıı makwıdı Türkiye 
ih• ticari ıııııııasebellerini tak
viye etmek ve Yımanislaıı 

ile de bir mıılıadenet ililıifı 
yapmaktır, demiştir. 

Pangalos ve arkadaş-
ları mahkemede 

Atina, 13 - Hukuk umu
miyeyi pamal etmek madde
sinden dolayı, meclisi meb'usan 
jeneral Pangalos, nazırlardan 
Tavularis, Tantalides, Nider 
ve Vagopulosu mahkemeye 
tevdia karar vermiştir. 

Bir cinnet buhranı 
Paris, 15 (A.A.) - Zabıta 

müfettişlerinden biri bir cin
net buhranı esnasında arka
daşlarına silah çekmiş, bunlar-
dan üçünü -biri ağır olmak 
üzere- yaralamışbr. Mütecaviz 
tevkif edilmiştir. 

de beni mütehassis 
ediyor. Lakin, dediğin1 
gibi, sende bir heykel 
rükudeti var. Ne tekel
lünı, ne terenün1 edi
yorsun. İşte ben bu 
eksiği itn1am ıçın 
Kaınran beyi getirttin1 
ve hayfa ki o da yalnız 
nağıncden ibaret kal
dı. Dilfirip, çok dilfirip 
bir nağme. Fakat elle 
tutulnuyor, tenimi ısıt
nııyor, sade kulağımı 
okşıyor. Ah, ne olurdu, 
bu nağn1eyi senin du
dakların yaratsa, ya
hut senin demir vücu
dün Kan1randa bulun
s;ıvdı? .. beniın için iki
ni~ de noksansınız. 

Mabadi var 

Tiyatro .. ' 

sağnak 
- Yakup Kadri .. 

Ahmet Haşimin: 
- Büyük edebiyat salıneye 

giriyor! .. 
Dediği « Saynak » geçen 

akşamdanberi « Darülbcdll'" 
yi » de temsil ediliyor. Eser 
Yağup kadri nindir. Eski 
mektebin bıı mıiıııtuz edibi 
« Sabııak » la ronıarıdarı 
tiyatroya geçmiş oluyor. Kerı ... 
disinin de: 

- Bir tecrübe eseri ... 
Dedifji bıı piyes teknik ~e 

modern sitil itibarile lubiidır 
ki Avrupa salınesirıden Tıirk 
sahnesine giren en ye' i eser
ler arasında görıileıııe=. ı'e .. • 
}'akııp Kcıdrıniıı romantik 
lıis ve lar::ı da bıı11a ıııani ~ 
dir. Efjer eski ec/, b ·yal kalıp
lan içinde gürıicıi ve dinle -
yicilerine ar::.olunan lemsi/de 
ıııııllaka bir yenilik aramak 
lli::.ıııısa o da eserin lam ve 
ııwlıtaç oldn[jıınııı::. bir in'd
lıip eseri olıışııclıırl Halla 
sahneye çıkan ilk inkilıip 
eseri diyebiliriz. ı\lev::.ııuııı.ı 

larııam'ile iııkilıip yıirıiyıişün

deıı cıl.ıııı << \ aı,up· l"aclri » 
Şt•y/ı Sııit isya11111a lakaddıiıfl 
eden ve irticai lwdıırtıın yıiıı
leri göz örııiııde lıılmıış · ve 
iııkil<ibııı daiıııa bayrağını 

ileriye gönderen :.af erini tes
pit etıııiljtir. Onuıı içindir ki 
Yakup idealini kana kaııa 

verdiği eserinde nıoderıı ti -
yalromııı isledifJi bıilıin teknik 
kaytlarındaıı a::ade kalmış, 
sahnenin dıı[/ıınlııfjıı içinde 
milli ve nıefkıireııi /ıislerinl 
coşlurıııuşlıır. · Ilıı nıın bir lıp
kısmı da bir kaç sene evci geııÇ 
11111/ıarrir llayrı ıııuhiltill 
yapmış, f akal la/isi:: geııÇ 

eseri külli bir temsil Jıey'tinitı 
elinde oyuncak etmişti! }'akıı
bııııki ise eıı yıiksek lıirk sah
nesine çıkarılııırj bııl.ınııyor. 
Aradaki fark yalniz şu: Dalıa 
geniş, dalıa kııvvetli bir ııııi
lıil. Ve.. İyi bir temsil. köf{J 
bir temsil Jıey' elif Aııcak iyi 
temsil derkeıı l>arüll>l•tlayl 
in Sağııa[ji . bı'iyıik bir ııııı

vaff akiyelle oyrıadı[jı lııs ve 
zaıııııııı verıııiyeliııı. Erlıı!Jrııl 
Jlıılısiııin k.iıııbilir /ıanği dıi
şıiııcenin tesiri allıııda kendi
sini içiııdeıı çektiği bıı eser 
başlıca rolleri olan Hıiseyirı 
Kemal, Emin Beliğ, Jıaıta 
Neyyire ve Galip larafıııdaıı 
Jıiç le iyi temsil edilememiştir· 
Bıı kıısıırıı saıı' alkıirlarda nıı. 

yoksa eserde ııı i araıııak. lıi
zımdı? .. O da ayrı bir ıııes'e
ledir. l'ılaıııafi tekrar etmek 
lıl::.ıııı: \' akuk /ıilap, nesir, 
şiir itibarile eserinde büyıi/; 
ve müstesna bir varlık gös -
ternıişlir. Bakalım roıııııııcı ."' 
lı/dan çekilen ııııimlaz eı/ıp 
bize yeniden bir şey vermeyi 
isliyecek. mi?. 

H. V. 

İta/ayda jan
darma tetkikatı 

başladı 
jandarma zabitlerimizdeJJ 

Adnan, Zeki ve Sudi beyler 
Romaya vasıl olarak İtalya.Jl' 
caya çalışmıya baş!adıklarıJJI 
bildirmişlerdir. 

.Jandarma U. Kum:mdaıılıı 
Zeki paşa da yakında ıtaıy:ıY 
gidecektir. 

O zamana kadar, Romadıı' 
ki zabitlerimiz de İtalyancaY1 

ileriletmiş olacaklardır. . 
Bu jandarma zabitleriı:ı:ıiZ• 

burada bir sene kalacaklıır• 
ve İtalyan jandarma teşkilatıJJI 
tetkik edeceklerdir. 

~~------------------Mötürcülere para 
Geçenlerde şehrimize gel~ 

muhacırları Kavak tahıiffııjj, 
hanesine nakleden motörC 
lere verilecek ücrete ııit bil' 
vale gelmiştir. 

İ3tihkak sahiplerine bugi.ill 
tcdiyat vapılucaktır. 
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~~kuf , bulunan Kadriye 
ili <r~şlarının tahki

. il dün de devam edilmiş
~ u tahkikatın haşladığı 
\'~~beri mevzu bahsolan 
· llllzalı mektup muhte-

k aııl~ılmıştır. Bir parşö
aiida yazılmış olan mek

~~ adres ve muhteviyatı 

~ ~CUınhur Gazi Mustafa 
~ P~a hazretlerine: 

·. h11.&u at için örü mck-
, llli\saade buyurulur mu 
ııı-• N' ıldız 
~ ~ adres te varrur: 

<ine İtalyan ha&iam:si 

3 
35 numaralı aparlı-

~ numarada. 
lııea' ele münasebetile de
~len tahkikat emaıında 

~ l<adıköyünden .doktor 
' ~1.11 ef. isminCle biri de 

•dtıtiş, bunun ifadesi ile 
· ilt olmak üzere Kadriye 
ti' da bir ara tahkik 
\b~e diıılenmi ti:. 
d ık polis müdilrü Azmi 
· e Cliin yeniden dinlen-

~ Sabık Amerika rcisicum
, ~l.~cltin zevccsile keri
~ lıgun Pireye gitıni.Slerd.ir. 
~ıniyeti bcletliye diin 

a.tııu bitirmiş, vari at 
~6,722,542) lira olaı:ak 

ı: · etını~ir. 
1'kan U. müdirliği, bu 
d<.ir •·eni bir talimat 
lıt. Bu talimatname 
Ce, istihkakı olanlara 

de al :verilecektir. 
vlııaınc dahiliyedcdir. 
"-Sıf bey Moskovadan 

\ ge1ınişfir. Bir kaç 
ı: '!'adar "elecektir. 

rt ~Yo sefiri Cevat bey, 
' esı ·a kt" ' t gı ece ır. 

· rkanı harbiye reısı 
~ Ofdu müfettişlerinden 
kettin, F nhrettin paşa
·~raBan zmire kareket 

~ '!\,. -·t. 
::ıın akşam dokuza doğru 
it llıan ~irketi binasınaa 
t~~ilerin 'buraya sig'ln
u.ıerine dikkatsi7likle 

~ ~etınelerinaen yangın 
~ bir kısım tavanlar 

h; ' 
"'at· 1Ye k~' ti" •· • ~ti . ve ... e encumenı 

111~ derecelerini espit 
. irin .tetkikatııu hifir
l~r. 'l almz bütçenin 

itil ar.uı dere-
edilmdktedir. 

• IY-l De-3ldtin 
tı tespit eden prcıje

tııiyetli ad llat y<?p-

ir , .. 
t:nriz eşraf n

tı Y ar b , <rra
ış n hiı dim-

0't l rı:ı -;u stra
<t • llemiz' fuka

~ v « ı;:ıuu )) k ')o .kö-
1: • 

<l)'rıca nakten 
~ f :e.netten 
ıtıa .tıkarayı Ik 

rnunıailevbe 
tınrızın ibıa

Ql'ıy <ı. ederiz. 
~l~1., 'Y eniınahaile 

1 Hida ·et 
~ 

Yeni bütçe na.sıl 
1 

te pit .edildi? 
İstanbul maarif mütlüFlüğü 

929 maarif bütçesini tamamen 
ihzar etmiştir . Yeni bütçenin 
adi kısmı « 1:985,000 » lira-

n ve fevkalade kısmı da 
Yanın milyon liradan ibarettir. 

Fevkalade biitçe tamamen 
inşaat için tertip ediimiştir. Ha- 1 
ber-aldığmı•za nazaran u pll1'8. 
ile c<929», clr:"s seneı;i atfında 
yen' ·n • \ÇOk ilk meV.t-.\p bi
ansı inşa cdileeektir. .Esaı.en 
bıı.nlaTchn biı kısımmn arsa"lıllı 
simHiden teıiarik oluırıııustur. 
Bu paradan ıtamirat için. ae 
bir . >tar saifedilecek ir. 

IYeni sene bütçesicin adi 
kumımiı. · ekt p muallimle
riııin ınaaşuın..'1a zam yapilmak 
üzere (fm,IIDO) 1irahk tıihsiı;at 
konulmuştur. "Kanun mucibin-
ce m ı:ı iimlere er üç seneae 
lıir a as;ı ~llll'mınıyüaile 
( · katlar ızam iorası l:8zım 
g edir. 

B 8 000 Jira .ile de zam 
hakkım kazanan ilk mektep 
•• ocıilannın maaşları, kanun
da <;Östen1en nispete teVfikan 
tezyit olunacaktır. 

Adi bütçeye mühim ..bir 
m• -tar • ğ ela muallimle
re mesken bedeli olarak vaze
dilmiştir. 

Ayrıca makam ücreti ola
rak 'l:a bir kıs. m tahsisat 
iliıvı: o llni fir. 

çe cibince melk-
i 'en se 'fiube açı-

acaktır. 

mır.tır. Dereceleiın tespıtinden 
sonra eve!lce hazırlanan maaş 
,projesinde tadilat yapılacağı 
•abiidir. 

ı:e yeni projenin tatHki 
17,5 milyon liraya mütevekkıftı. 
Şiı i .hu .mıkmnn daha faz -
ala§tll.3.sı muhtemeldir. \ılali -
~ece bu pro~C'Din <seneden se
neye ta.tbik edilmesi düşünül-
me • 

B :.ın için r derecede 
nz m1, asgari mıktarlar kona
caktı:~ 929 an 'tihar.en asgari 
mıktaıların alhik.ı muhtemel
tlir. Bundan başka son üç 
sene zarfında maaşlarına 
zam yıı:pılacl--J ilk senede 
müsteffl: o1mnıyacak, on yedi, 
.on altı, on beş, on dört de
receli memurlar meyanında ali 

il görmüş olanların aj)-
rlur olmaması · in .hwı!ann 
ım üçüncü derece üzerinoen 
maaş almaları hakkında IZyı
i:ıaya bir m de iıllvoe ohma
-cakbr. '* Kmh ha lmda cllııiye
nin sühıılıı!tle hueketini temin 
için.kızak mübayaa61 mutesav
verdir. 

1f. Son fırtınalar esnasında 
'!Vilayetin gösterCliği faaliyet 
dclı\yIJ!•le Dahiliye ve'kilimiz 
bır takdir el~rafı göndemniştir. 

.. Jkç i ;şqı i:ııı 
:Adanada yakalanmıştır. Umu-

l mi e tarılnil polisinde 
ı \Çalışmıştı. 
1 ık' Birinci mif tapu ve ka-
d~ müfettŞliğ:inc ktmı ul 
apu üdiirii gih, . tanhul 
müdürliğine de müfettiş Ziya 

eyler tayin edilmiŞ}erdir. 

ir ccn~ bi , aglebi 
tinıal hir 1\ınerikalı

n.aw:ıı:ıSlu 

ahşiş 
e~"ten·n 

raf ı.ıul n 

litz:u::u~e 

,_ 

i.l 

nce ait 
gönderilerek 
a ~\kadar ta
a1dır.il r~ıuı 

. ı . 
nıca c .erız, 

~n. s~at 

' 

e~<iTürk kor arin&ın 

tfü~~rr@fl~ 
l1111a" ı ( ·k ( ... 

Seyit Ali reise egi 'p: (( Og um ~el'nceye 

kadar bana vekfild ', padi§ ol, me e
m idare "'Cyle ... \) ·~·m 

·-'f :J.5-!J!ıtlıru-riri: . 1 ıtııllfflı Zi!J" 
Seyit l<\li reis , Hümayun i lardı. r.sta ni yet ertesı 

şaha cevap verdi: sab gö:derini aral aı, ze ıf 
- O da bize tabidir, pa- l ve :ancak işidilebfür bir sesle 

dişahım; yalnız lıükimıetimiz sordu: 
bir .çok kimselere, ta Nemçe- - 'Seyit Ali gitti mi . 
den Y emenedek padişıihlık - urad.:ı.pm uan.cila meş-
inayet eder, Krallara beyler- gulüm, ahim! 
beylerimiz taç glydirir.lKraUık, Aynı hafif ve ölgün ses 

p · a hlık ısatlaka edeııleı:! devam etti: 
Hümayun ah, kendi ölkeai - Senden Oir iste)m var! 

gibi ölkeleri sadaka olarak Seni ?ki y latd r y.ohmıian 
dağıtan ve inayet olarıik para, alıkoydum, fakz:t emin ol hunu 

azine, vilayet değil, koea bir seni sevdigim ve takdir eHİ-
mem et e lmillık eııen u ğıru için y:ıpfüm, hak1..:ni 
ıadamların kaptımlarma hay- heliil eL.. 
ıretle lııaktı, soura takdir Hekimler, saray erkanı hay-
meclubiyet ifade eden bir retten donup kalnıışlardi . Se-
hareketle onun arkasını sıvaz- yit AH reis müteessir olmuştu. 
lafü. Bir müatlet sustular , Gözlerinaen iki damla JftŞ 
soma Seyit Ali reis, yumuşak aktı : 
bir sesle: - Helal olsun, bir emriniz 

- Eğer destur verilirse varsa söyleyin! ... 
gayrı biz memleketimize git- - Ben ölüyo m .... 

- Allah saklaam , daha sek, padişahım, yollarda sene-
'' d b · ·· ·· ·· a ruz uzun zaman muammer olur-1er en crı surunup uru , . ilah 1 
daha b,n nicede yolumuz var! j sunuzl~~şa .•. 1.:··· ., . .. h .. - .·-yır, :oru ... nm 

Dedı. Humnyun şa mute- C ı·ı tt' Ekb · u_k • .et: e a e m ·er, mırza.n.ı aı;.ı 

bessim bir tarz& cevap veruı: '- ı b" l'kt h Eb·· ı ıı· · • .. _. nan a ır ı e şa u me;;. yı 

- A~y:ı1d~rnı.ıa regrnı görmek için gitti; o -gcıinc·ye 
yanar amıt mat bu kadar ı kadar .yeri e seni to.kil hıra -
istiyorsun, sana ruhsat verdim; ıyorum ... ..Ben .ölünce karga _ 
şimdi yol fermanını ve yollu- ı çalık olacak, başsız kalan 
ğunu hazırlarlar! ordu d:ığılac:ık.. Oğlnm gelip 

1f. pa işalılığı ele ;;i.n ya kad.:ır 
en .zel • ve ilıniıı.le mcmlcke-Korsanlann kervanı hazır- ~ 

la'l!Dışb; ertesi 'il h m ak-
!,; k surette memleketlerine 
lmreket edecelfü:ri:iı. 

Seyit Ali .reis, padişahı 
sarayın babçesind ki gillüstıuı 
kasrında ziyarst eder.ek ken
dis' e veda etmiş, p:ıd1şnh 
kendisine yolaçıklığı temenni 
etmiş, sonra beraberce dışa

rıya çıkmıştı. 
Kasrın merdivenlerini iner

ken bir aralık Humayun a
hın ayağı burkuldu, etraftı:ıı 
atianılannm yetişmesi e mey
Wın kaımadan yuvarlandı. 
Sarayın hah in 'eki yüz'erce 
S11ray halkı bir birlerine gir
iüler. Zaten ihtiyar olan şahın 
bu su"kut neticesinde tenlike
li öir surette yaralanıp zede
lenmiş olmasından korkulu
yordu. 

Seyit Ali reis atılıp şahı 
kucağına almıştı, doğru yata~ 

ğma kötürdü. "Etrafta hekiniler 
koşuşuyor, saray erkinı telaşu 
tela:;lı dolaşıyordu. 

Humayun hın b~ı yaril
ıştı. H kim!er bıış ucunda, 

hiç bir hayat eseri göstermiyen 
pıdip.hı caıılandmı bilmek 

il:a yor-

ir tq ür 
Refikanıın vazı ham-

c. ' .. 
ı esnasınc:ıa navatını 

.. 1iinıd n kurtar ak 
ı·etite <i~crn baz.:'lkat 

gösteren Şehza 'eba
şı da 'ok-tor {'~nıal 
:Zeki beye al nen , rzı 

s 1·kü.r ed~rinı. 
f'o!is mü ürivcti İ);

tihbarc. t ı emu;·u 
~1chnıet Ali 

1< 
Zayi 

fıl' • .l•c;..--ıoğ1u asl-er.i li
sesinden ak ığını tas
tiknan1enıi l·ayhettinı, 
yenisini yaptıracağını 
için eskisinin hl"ıknıu 
y . K~dirga talebe 

yur dun :ı: Falih !~cmzi 
• lıj. 

timi idare et... .Bu di!~ğimizi 
kabıil et, oğlum! 

Seyit :Ali reis, müteessir 
bir t;:vıırla b:ışını eğc!i: 

- B3ş üstüne şahım! 
Hümayun şah bu s f r, baş

ucunda agleşan s3r;ıy er.kanıua 
döndü: 

- Oglum gelinciye kadar 
Seyit Ali reis bana vekalet 
edecektir. kenoisinc her hu
susta itaata mecbursunuz ! 

Erkan ba~l r nı eğdiler . 
buııun üzerine şah : 

- Eşik ağası gelsin! 
9edi. Ağa koş . Hüma

yun şah: 
- Kılıcımı Seyit Ali reise 

armağan eyledim, veriniz! 
.. 5ahın altın kakmalı kılıcı, 

getir "lip reiain önüne konuldu. 
Hümayun şalı artık büsbütün 
mecalsiz kalmıştı; başını yas
tığa koyup gözlerini yumdu, 
gözlerini bir daha açmamak 
üzere yumdu. 

( Mabadi var) 

silli~o· ye tren 
Dün geceden itibaren, Ra

mazanın sonuna kadar Sirke
ciden geceleri saat <<2 » de 
Y eşilköye bir tren tahrikine 

lanmı.fbr. 

ıuhabere 
Ankarada A. Arif 

beye: Böyle bir !;'apka 
nıüsabaka. ı tarafımız

a n açılnıış deo·il ir. 
Oba ol a hu bir iltın
d·ı·, efendin1. 

* iş istiy rum 
ski e veni '< z lara 

aşinayinı." 1'evellüdiinı 
(:ı~u} dir. Her hangi 
bir nıüe. sese ve y ti
caretancde çalı;ınıva 
anıadcyinı .. ı\rzu ·eden
lerin ~·u adı-.ese bildir-
111elerini ric< edcrinı. 
Ş renıini, J eııİzap

taJ, r.1ahallesi, me.-:.tep 
sok< k ((J.'> nun1ar.· da 

( 1.N. 

* 

e •• 

Güreş eri 
,,.., ---01.a cak 

Tayyare cemiyetinin şehri

mizde deve ,gür~leri tertip 
etmek teşebbüsü, bu sene 
için akim kalmıştır. 

Bunun sebebi, kar olmuştur. 
Deve güreşi, ancak senenin 
kamı.nsani ve şubat aylarında 
yapılaL:lmektedir. Kar dclayı
sHe develui İzmirden kara
dan ehri ize ~ctiri mcs;ne 
imlan görülmemiştir. 
~r le getirmekse ç.ok kül

liyetli masrafa ihtiyaç göster- ı 

miş, hu11dan cı.a sarfı nazar 
et:ilmi~ti:-. 

İzmir tayyare şubesinin İs
tanbul şubesine gönderclJji 
bir te~kerede, develer vapur
la se'lkecfilirse yolda yan yana 
geçecek ıg .. nlerde bir birle
rine alıi<icakları cihetle, bilfıha
ra ka ga etmiyecekleri bildi
rilmiştir. 

• 
l1" 

ver.e 
Pc.şckar- Yahu sen ne 

isi eski kalender ;ğe, eski 
çapkınlığa vurımya başl.acLn, 
nedir o ceketinin, pantoıonu

nun hali öyle, şurJarı evde bir 
ütületsen olmaz mı? 

- Kime ütületeccğiz? 
- Sizin hanım ütü yapma-

sını bilmez mi? 
- Bilir ama bizim ha ımı 

kaç gündür evde bulm3k kabil 
değil... O mübarek h::.tunca
ğ•ı:a bu ramazan öyle bir 
sofuluk geld" ki olur .şey 
değil. 

Sofuluk mu gc!di, yol;;sa 
mec.ıupl:!k mu, ı:rtılı: ı 
~ilah hilir ! Millıı;r - im kl-
denbcri musikyie müpte! · nl
tkğunu bilirdim; f kat ı=;,..,,o
rccai hiç aklıma gclıner.di. 

'Kaç gündür, nercie 'bir _gü-
7.cl '8eSli hafız 'ursa bi · i 
orada! 

Vaktile gramofonl rda ke
mali lezzetle diıılediği haf;z-

Bu yüzi:ien, mevsimi de geç
tiği cihetle hu sene şehrimiz- 1 

de deve gür~leri yapılamı
yacak, teşebbüs gelecek s<:ne 
tehakkuk edebilecektir. 

1 ların şimdi bizzat keııdilenni 
dinlemek için sabahtan akşa-

Deve güreşleri gibi zeybek
lerin de şehrimfae gelmeleri 
tehir edilmiştir . 

Tarik bedelini 
vermiyenlerin 

def feri 
Tarik bedeli nakdisini ver

miyenlerin defterleri tanzim 
edilmiştir. Gelecek aydan iti
baren hazirana kadar bu mü
kellefin, bedenen ifayi hizmet 
etmek üzere kısım kısım Bey
koz sahil yolunun ııı.:;:aatında 
pı.lıf bnlacaklardır. 

Bır şirket aranıyor 

Bundan yirnıi sene 
ev~l ('ric< ret şir ·eti 
n1illi)~ · osmani; ) is
nıinde ·i ırnüe. siseye in
t ·sap ttim. ra ·a uı-

- b 

I"n 2rp!er <lola;ısıla 

burada buhu1a111adın1 

e sinıdi ise hu sirl·eti-. . 
arı) orunı, bulamıyo

runı. 

Ferikö' ünde -

s:s. - ür. 

kıf handa 
ncü ;a

·caret 
ınuntıka ınüdüri :-eti -
<len ~orunuz, cf cndin1 

ma kadar o cami senin, bu 
cami ben;m gezip dur yor. 

- Desene ki sizin ha 
6ofuhıktan .ziya.de bu ;ene 

güzel sese meftun. 
- Ha şunu bileydin! Kaç 

güııd'" gillcl ıae • hafoı in
liycceğim diye ,gece gündüz 
bir dak:ka evde oturduğu 
yok. ;r ab:i bu vaziyette bizim 
elbibelerin ütü · e kim bakar? 

- C2n1m Allah b<tğışla«ın, 
kerime hanımlar tin her gün 
onunla hafız <linleuıiye gitmi
yorlar ya? 

- Hele kerime Hanımlar 
bu günlerde ellerini bir işe 
sürmüyotlar. 

- 'eden? 
- Neden olacak? İkisi de 

şimdi hazırııl,ta! 
· - Ne hazırlı· da? 

- Güzellik mü,,abakası .ha
zırliğında ... Hiç bu sırada ken
dilerini ütü gibi, çımmşır gibi 
zahmetlere sokarlar mı.? 

- Ya, vah vah! Bari kayın 
valdenin elinden Cle bir iş 
gelmiyor mu? 

- Bırak Allah .aşkma u 
bunağı! De
min tutmuş "v
de kimse yok
ken aynanın 

kar,şı- sına ge
çmiş, sürmüş 

yüziliıe podra
yı, boyayı, çekmiş gözlerine 
sürmeyi, aynanın karşı -smtla 
duruyordu. 

Ansızın içeriye girip sor
dum: 

- B•ı ne bal Val Jmnnn, 
yoksa Darülbedayjde rolün 
mü var? 

Yan utan~ , yan ciöCII 
olarak demesin mi ki : 

- Ne olur bir kolayım bu
lup u benim nüfus kağıdım
dal<i k.ıydımı bir la!C 

tenzil ettirsen de hayniil! .,_ 
tes' kızlarla beraber ben de 
müsabakaya gfr5em 1 

y buna k~ırıı sen 
dcdın? 

- Ne diyzeeöim'? iibare:ı: 

' 
Ramaz<\n hürmetine Alla'lı sana 
akıl fikir, bana da cEmil 
ihsa bu;;ınısuıtl Diyip tcrs 
yüzüme aD · • fırlarhm. 

- Ey · di nere.ye böyle? 
- Bu husu~ta -a'kıl da .ş-

mak üz bizim h . . . ,. 
vınne .gwıy m. 

- Sizin hukuk m- .wiri de 
kim? 

Hitmt." ar musun?,......""'" 
Osman l>ey! 

- Öyle -se güle güle ::zi-
zim. Yarın Mil ~ne pii-
şiiriiz. 



• 

Sahjfe + 

· · Muharrr (: 1M .1URH:6'.N 

edi 
sm:nae giir.meh istiyordun, 

m oğlu ke le.sinden vaz geçmiyor. 
-i,:-

Ba Tal-tar hunlarla 
\'it · 1den o-elıne o ef-

b 

rat i e alakadar o!ınn-
vor <Törnıen1e:t i 0 -e u"-
• ' ~ r ~"' 

li,- rdu. Faka l\lolla, 
iki bi · :avına, . o u-

1 n· ·or: 
-· 11 rh ·ba 'U iar 

' 
rah t nıısınız, ·ıl ılrna-
y1n, sahah yakındır. 

Tarzn a nevaziJer 
<la •ttıyon u. 

.\1.uhtar, köyün en 
güzel e ·ının önün 
ka<. ar hberlik etti 
ve orada I lolla öne 
geçerek: 

- Bu) urun ağa - de
di - bizim konak bu
rası! 
l(apı yanında iki si

lahlı nöbet bekliyordu. 
Kendilerini selan1lıyan 
Mollaya iadei selam 
ederken bayraktara 
hasn1ane bakmışlardı. 
Bu kinalut bakışlar 
onun gözünden kaç
madı ve kendi kendine 
sövlendi : 

:__ Acayip şey. Baba
larını asn11şın1 gibi 
beni düşman görüyor
lar. Pazvan oğlu ço
cukları ıyı kurn1uş, 
iyi ağulan11ş. 

l lol!a büyücek bir 
o anın kapısına asılı 
kilim perdeyi elile 
açarak nıisafirine yol 
verdi ve bayraktar da
ha eşiğin üstün<len 
Köseyi, Boşnak ai"Yayı 
görerek hoşnudane 
p-ülün1sedi ve sonra 
odaya göz gezdirdi. 
l\lolla ile beraber ya
nına gelen l\.Jacar Ali
yi ve müstehziyane 
kendisine yer gösteren 
Gavur İmaını tanıdı. 
Daha geride Pazvan 
oğlunun Molla kadar 
.evgilisi olan Sırıklı oJ
lunu ve kapının bir 
tarafında da Bölü ·ba
şıyı, Rusçukta asılmak 
için aranılan Süle ·
man ağayı gördü. 

Bu görüş, B >lük Jaşı
nın Vidinliler arasında 
bulunuşu, Bayraktarın 
zihnini alt - üst etti. 
l\ietanctine, itidali de
mine rağmen iradesine 
hakim olanuyarak 
havkırdı: 

- Sen, sen ha, valla
hi gözüıne inanamı o
rum. Bizin1 Bölübaşi' 
Vidinlilerle beraber 
bulunsun. Çok tohaf~ 
bu çok tohaf. 

Güzel Zihniyarın 
heybetli kocasi, tahkır 
amiz bakışlarıla Bav
raktarı süzerek: 

- Haklı ·ııı -dedi- ne 
!·adar -;ajsan haklısın. 
Heni burada değil, ip 
ü tün<.'c görmek gerek
ti. 1>aşi verindı; du
r or, dive rica ederiın - . 
,ucen 1e. Ade oğlu 

kol< y l·oıaY kelle inde.ı, 
vaz gelı ıi_ or! 

Vidinliler için ıçın 

güli_ or, Ba:raktarla 
kö e Ahnıet ve Boş ak 

.bariz hir asa 1iyet gös
t r ·yordu. ııoUa İdris, 
ken<li plilnına hürn1e
ten, onların n1ünaka
şalarına mahal verınek 
istenıedi. 

- Buyur ağa otur 
- dedi - sen de, biz de, 
Süleyn1an al!a da bu 
kövün nıisafiriv:z. Bir - . 
birinıize neden yan 
bakalın1? aranızda se
rinlik varsa havrıınız . 
için unutun. Y enıeği-
mizi yi ;ip sohbetiınize 
bakalın1. 

Bayraktar en başa 
geçti. ''idinlilere, oda
da otuı·an bütün in
sanlara haysiyeten 
mü tef evvik olduğunu 
şu tasaddurile, hepsi
nin üst tarafına otur
malda gösternıek isti
yordu. O, nıolla İdris
ten Sırıklı oğluna ka
c ar ''idinlileri, alelade 
şaki addediyor; kendi
sını - eteğine kir bu
lasnıanııs - bir dilaver . . 
mevkiinlle tutuyordu. 
Yarın öbür gun bir 
kasaba va ı:l yan olaca
ğına -·İsnı~il ağanin 
·a'di hascbi le - kuv

vetle kani bulundu
ğundan vekarını mu
hafaza etmek azn1ın
de ıdi. 

(Mabadi var) 

rad ·o, ·,ine, t ·atro 

1Jan'ittali111i ınıısiki 
İNCESAZ hey'eti 

R· ı:.zanda her aktam Yez
n ·1.rdeki Salc.nunda teren
nün:saz olacııkhr. 

FERAH f E ADA 
Muazzam prog-ram başladı 

NAŞİT y temsilleri 
u gece Şehz:atleb MİLLET 
tiyatrosunda 'ÖROCLU 

4 perde 
Hafız Hüseyin bey İnc~saz 

hey'eti tarafından konser 
Nirni - E Ü: - Fasıllar 

Son Saat 

Ciiretkar ar! 
Dünya 

dolandiricidan 
geç· z oldu .. 
Bütün Almanya, 

Tavsent ismi altinda, 
pek çok kimseleri ca
zıp vadlerle mühim 
surette dolandırmıya 
nıuvaff ak olan, b' r 
serserinin cüretkarlı<Yı 
ile meşguldür. Tav
send, bir iş adanııdır 
ve bir şirketi idare 
et ektedi ·. 
Aynı zamanda kim

ya ya da meyli vardır. 
Bu n1eyil yüzündendir 
ki, sun'i surette altın 
yapmıya kalkışn1ış, bu 
yolda şahsi parasıla 
beraber şirketin para
larını da deve yapmış 
ve sonra hiç bir şeye 
muvaffak olamadığını 
görünce işi sahtekarlığa 
vurmuş ve altın yapı
yorun1 diye pek çok 
kin1seleri kafese koy-

y 

ı:R~'f .4 .. GARBO 
Günün t:n çok sevilen artisti (GRE

TA GARBO) dün akşam 

O PE~A Shı<>ı11rıs111da 
irae edilen son temsili 

FAHİŞENİN KIZI 
filiminde bütün iktidar ve güzelliğini 
bir defa daha ibraz ve ispat etm\ştir. 
Bugün nıatinalar 14 l ı2 tan itibaren
dir. S>Jvare için loca ve numaralı yer
lerin evelden teı!ariki tav :ye o1unıır. 

928 Senesi merunu hanunbwı :,,41ıac. laa elerinin muame
lesinin ikmal ve tevzii için 9'.!'J Şub .. bn 18 ınci ününe kadar 

U k :.kt 1 ;.;1 r: ·sin_ ~j·ac 113.rı ı~;":,''l' t"h s ol~ .. r'-!r. 

Serse,.ll)~lml"n '." 
HATI~L.~~! 

Banu derhal duşünmiye vaKll kalmadan fepemde1' 

aşağ~ kayn<1.r bir su boşdrıdı , 
_J ,90_}/ıılut1·rin': idris ,Jfıı/ıtefı 

• .. • ili'' 
\ ucwhıııı lıaı·aı·elt 

1
,111 

tık al s:ıı-Jı iı-in ııu stl'' • , IJll' 
lıi<.~ mülpı•ssir olınaıJı . .:o 
tün llalıarııııs ldrll'• ·., 
aklı. Halta dİdiıııiıı ~"ıJ 
ları '1ilı• lı,.il· i pJ'idi. 

1
,, 

Biı· az C\"l'l lı•ıı lztl'lıJ.1 1

1 , 
diı}inHkn, f,irli ı.ıı!ıl'Ü 111 

dan haiısC'divorıluııı- ~ 
1) l . .. . • ·ııı• 
,ll ı uJııııı·pın:.c • 

llll~ illi. (.il 
·ücuduuıe zcrı·e l•tı1 

sabun deı)meden, kC'~t·.'~· 
mas eln1Pden Jrnynar ,.ııJ 
yt.n allında Iıa~ııııı:ı ' 
piriipak ohnuştıım. ttıfll 

Su uitllkce sicaldll ~· 
uayıbelti ve nitıaycl 1\ 
laşl!ktan sonra aı.JJi: 
durdu. 

1
• 

Derece derece celır~~uı 
nıe kadar alışan -vıı>ı·ı· 
hararetı gene o dert 1 ~ 
leri ueçcrek harareti tL\~ 
iye ile temasa gelnıi~ 1 

mekti. JJ 
·Kapı açıldı. kar;;ı~ı~ 

bizim matmazel, ell1>tl1 
haıuanıa girerken çıl•:1~ 
j'jıııı havlu ve peşl~ .r 
güler bir yüzle beni pv 

liyordu. .,eİ 
- Geçmiş olsun! .. ~I' 
Bcninı değil söz s"·ı 

nıı'jjt', hatla Iıarakcl ,rl 
nıe{fc mecalim katıuı.ıll"'. 
tı. Hele bu gevşet.ti.il 
beyazlar it;inde gı·ıı~ ~ 
göı·nıek beni büslJil V 
benliijiruden çılmrnı•~;;: 
nıaının en kuvvetli Jl~ 
ı•eline bile taş t;ıl•ll / 
iJir rahavelle iliıdı•rl 
ericli{jiııi ıııssetmiştlı11' 

J\apıdan nasıl çıı.un1 

utanmadan o çır ı:•!ı ;t Fr 
vaziyettı• havi u ve P' ~~ '<ltiy 
nıalı nasıl hağlatllll 1 Jiın 
bilnıiyoruın. 

1 
lıı-. 

Yalınız koluma a1rl
1
' ka.d 

ğinin, yürii.liildüifil.'~ tder 
ve soyuııdu{juın ı.ı• 1 q~tıi 

"''" '1 kahine kapısının ka•'> 1- lııı 
da ve havuz kenıırı•11 1 j,'l 
şark usulü seriire ll 'rı 
dı\jınıın şöyle böyle 1 "(l 
kııulayım, ondan ~ 

11 
dalmış, lwıulirncleo ! 
nıl~iın. ,ı 

(.Uab:uli ''
11 

2 
Yalnız 

~ı ı§ T~rk ve e_c~d 
r 1 nıuna:.cbodlc >Jlon ı ı kıba.r alı , 

dol nu,tıı. KAR .. \C:Oz O\'UnJ !':! ~'dı '( 
l l~mm~ı: -~~!'!! l 1 

D 
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lllııı l1ll:llllllllli ... 

Kalijorinyada şofôrlük 

Dersler öyle tatlı imiş---· 
ki d~meyiniz gitsin 

l<.a/if orniya-
4'1 otomobil 
'ııetınek isli -
Yeıı/ere böyle 
ıltra verilir -
11ıfy: Açık lıa
~1dıı, mıısta-

bir masa 
~rinde asfalt 
dôşe . l iet ı'.nıış car -
b erı göstereıı 
ırp/. B an... ıı-

~oıı ıl:eriııde 
'lıirıı' . . t 

nıını o o-
1110bi//er ... Bıı c:===== 
"101ııobiller i Uır ~of urlıik dersi nasıl veriliyor 
;Qsıl gidip fi• , ., biribirıhriı e ı.r:sıl ıd uttcı/,ftri, ka:ı . .ı • -
;~ nasıl içt ı.c.p edectklı:ri tatlı /atlı i:a!ı olııııııyor. Hem 
' bet, hem. dersi Bir la~·l11 iki kıış, fe. w de:; il. 

ihtiyar hanzmjendiler 

Bir parça zahmetle 
çevikleşebilir ler 

1 tiyar kadmlar için 

~ ~ ransada )-• . dl iyi geçkin 
tıyar kadınlar için bir idman 

lj• 
llıınastik » mektebi açılmış-

ht "ıı· ~ . h k.ı' c ı yaşım mutecavız er 
td dın bu mektebe devam 
d erek genç bir terbiyei be -
~ttıiye mualliminin nezareti 
lında her gün bedenl hare-

yeni bir iılıııaıı şekli 

ketler yapıyorlarmış. 

, 

Ancak bu ihtiyar kadınlar 
genç kızlar gibi kısa eh k, 

dekolte spor fanilesi ve ya 
mayo giymekten menedilmişler. 

Bu memnuniyet ihtimal genç 
muallime fazla azap ve ıshrap 
vermemek için olacak!. 

~~-----------~-Uzun ömür , 
~asıl miiın- 1 

kün oluı~-
muş? 

~~Çok yaşa
~ k için en 
fıiıı Çare: erke
~- kadını, 
~l gu, tasası 
ttıaıııaktır • )) 

bitlinıasoldaki 
)il.ş llıanasbrda 
) 1Yan 120 
~1tıda zenci 

10 
ef, fikıini 

'Otaniara böyle 
t..\1cıniş. Fakat 
~tnınesi, ço- 120 ya1 ıııdaki 
tıı babası ol- Zozef 
~1 ınümkün imiş te mi bun
lıııı a?rzu etmemiş ve etmiyor
~ •• ~1 Bu cihetler mesküt 
'.tın· 1 ış. 

lı\yyARZADE MUSTAFA 

!e biraderleri vapurları 
1~untazam Ayvalık postası 

SELAMET 
vapuru 

~er Perşembe gunu 
Istanbuldan hareketle 

~e ~~elibolu , Canakkale 
til.~ orfez ] iskelelerine uğ
~e arak ( Ayvalık) a azimet 

1 
il.~d ~Yııı tarikle istanbula 
~e ed~cektir. 

~ il.ı,•jhallı müracaat : Yemiş 
ıııur' zade biraderlerini' 

11caat. T clefon 221 O 

e}Tİ setai11 
Iznıir sürat postası 
, ( İzmir) vapuru 15 Şubat 
Cuma 12 de Galata nhb
mından hareketle Cumartesi 
10 da İZMiRE gidecek ve 
Pazar 15 te İzmirden hare
ketle Pazartesi gelecektir. 
var>urda mükemmel bir or
kcslra ve cazbant mevcuttur. 

Bozca ada postası 
( GELİBOLU ) vapuru 16 
Şübat Cumartesi 16 da idare 
rıhlmı;ndan hareketle [Geli

bolu , Lapseki, Çanakkale , 
İmroz, Bezcaada}ya gidecek 
ve [ Çanakkale , Lapseki , 
Gelibolu] ya uğrayarak Ge
lecektir. 

Antalya postası 
(ÇANAKKALE) vapuru 1 7 
Şubat Pazar 10 da Galata 
rıhtımından hareketle (İzmir, 
Küllük , Bodrum , Rados , 
Fethiye, Finike, Antalya] ya 
gidecek ve dönüşte mezkür 
iskelelerle beraber [Dalyan, 
Marmaris, S:ıkız, Çanakkc:lc, 
Gelibolu] ya uğrayacaktır. 

Galata köprii başında 

merkez acentesi. Beyoğlu 
?'H") 
_,,~.)-

Mes'adet ham altın:k .... ,. 
irei mahsusada şube ac:enlcsi 
İstanbul ~ j-! () 

& *C&W g; 

r 

çalar mı? 

arw.etelen: giJre bir çetenlrı rrıari/eti idi ve sıablta 
buiilar hakkında ~lddetli tahkikal yapıyordu. 

-51- Nakili: A. Cemalettin 
1luı kimaeler «Kahinler» disinden aynlmıyarak onun 

namı albnda bir çete teşekkül peşi sıra dolaşmakta olan 
etmiş olduğunu ve bu ciımyet tilki ise tamam bu sırada 
ve sirkatin bu çetenin eseri hırlamıya başladı. Maks Landri 
habaseti bulunduğunu iddia etrafı bir müddet dinledikten 
etmektedirler. Zabita kemali sonra: 
germi ile tahkikabna devam - Bahçede ayak sesleri 
etmektedir.» var! Diye mırıldandı. 

Bu havadisleri okuyup bitir- Elzi Meryadek heycan ve 
dikten sonra bir müddet düş- korkudan tirtir titriyordu Ôjen 
ündü badehu ayağa kalkıp amca yüksek sesle: 
Landriye hitaben: - Sakın gene bu alık za-

- Maks, dedi, ben avdet bıtkitibi olmasın gidip bir 
edinciye karlar buradan bir kakayım? 

yere kımıldanmayınız. Ben gidip - Ben de sizinle geleyim 
F il Al bı·r ha mösyö ... 

ransuva e anoya - Elzi rica etti: 
kaY.'m.... -İhtiyatlı davranınız Maksi.. 

01" en amca odasına kadar - Korkmayınız cicim... An-
gidip Fransuvayı ayılmış bul- cak icabında kendimi gösteri-
du ve odasına yatmaya gön- · nm. 
derdi.Alonoyaya gelince gözle- İki erkek avluya indiler; 
rini uğuşturarak Mösyö Kro- her ikisi de arkalarına kalın 
şey sormuştu: birer palto geçirdiler ve peş-

Ben neredeyim? !erinde Tilki bulunduğu halde 
- Odanızdasınız muhterem ayaklarının ucuna basıp müm-

Mösyö Alanoy! Parçalamış ol- kün mertebe gürültü etmemiye 
duğunuz vazoya ayağınız takı- çalışarak bahçeye çıktılar. 
lıpta yere yuvarlanirken fazla Bahçenin orta yolunda bir 
canınız acım:ıdı ya? gölge geçiyordu. Bu gölge 

- Cidden çok müteessirim Öjen amca ile Landriyi gö-
efendinı. Bu akşam asesını rünce birdenbire tevakkuf etti: 
galiba allak bullak ettin. Şahsı meçhul şapkasım göz-

ler;ne kadar indirmiş, ceketi- ' Biçare zabıt kafbi bu son 
cümleyi cidden derin bir me- nin yakasını kaldırmışb. Şahsı 

meçhul Ojen amca ile Lan-
yusiyet ve mahcubiyetle te- driyi görür görmez geriye 
laffuz etmişti. 

Ôjen amca tebessüm ede- dönmek istiyormuş .gibi dav-
rek: rantlı Ojen amca yüksek sesle: 

- Yok a canım dedi, ben - Kıpırdam! Diye bağırdı, 
maddi zarardan bahsetıniyo- kıpırdama. teslimoll Yoksa ya-
rum; sihaten nasılsınız? Onu karım! Gölge muhasımlarına 
ögrenmek istiyorum. döndü ve bila ihtiyar kollarım 

- iyileştim mösyö, iyıleş- havaya kaldırır gibi hareket 
tim... Yalnız kiminle müşerref yaptı ; Lakin D iişmanlanrun 

ellerinde bir silar pariltısi 
olduğumu da ögrenmiş olsam.. görn:ıeyinca kollarını indirip 

- Ha sahih! O gürilltü seri bir hareketle cebinden 
arasında belki beni tanıyama-
dınız: bendeniz Öjen a .. ~e.>
yim... Kroşe bendeniz .. 
- Teşekkürler ederim mös

yö Kroşe. 
- Sebebı ziyaretinizi öğre

n-ebilir miyim efendim. 
- Mustantik mösyö Öbt•k 

tarafından madam MeryodEk
ten l>ir şeyi istifsara memur 
edilmiştim. 

- Şayet sizin ögrenmek 
istediğiniz şey hakkıııda size 
bizzat izahat verecek bir 
mevkide bulunyorsam arzu
nuzu memnuniyetle is'af ede
rim. 
-Öğrenmek istediğim nokta 

Madam Meryadekin vak'adan 
sonra maznunu görüp görme
miş olduğudur. 

- Size şurasım kemali ka
t'iyyetle temin edebilrim ki 
cinayetten sonra Elzi çocuk
luk arkadaşını bir daha gör
memiştir. 

- Mersi efendim yalnız 
son bir sual daha: Biraz eve! 
kendilerine tesadüf etmiş 
bulunduğum bakır renkli o 
iki adam kimlerdir? 

- Bakır renkli iki adama 
tesadüf mü ettiniz? Lakin 
rüya görmüş olmayasınız. 

Mösyö Alonay? Zabıt katibi 
yutgundu. Kendisini bogmak 
için üzerine yürüyen iki adam, 
daha doğrusu iki ibli<.: gör
müştü ve bunun rüya falan 
olmasına maddeten imkan 
yoktu. Fakat kendisini deh
şetten dondurmuş o korkunç 
şeytani rüiyyetle ruyaya ham
letmeyi gururuma daha muva
fık bulmuş olmalı ki: 

- Zahir, dedi, ruya gör -
müş olmalıyım. 

Ve Öjen amcaya alelacele 
arzı veda eden zabıt katibi 
şu kanlı ve menhus köşkten 
biran eve! uzaklaşmak için 
koşarcasına kapının yolunu 
tutmuştu. Öjen amca alık zabıt 
katibini bu suretle defettikt(n 
sonra merdivenleri dörder 
dereler :ıtlıyarn k M:ıcl;:[' r icr· 
y01dc!t;n oclası:n ç 1 : • Efe 1 

bir tabanca çıkarıp Öjen am
ca ile Maks Landriye tevcih 
etti. Bahçeye çıkarken üzer-
ler:ne bir silah almamış olan 
bizim iki ahbap çavuşlar diş
lerini gıcırdatarak gölgenin 
zulmetlere karışıp kaybolma
sına şahit oldular. Sonra ka
ranlıklar içinde müstehzi bir 
kahkaha aksetti ve şahsı mec
meçhul gaybolup gitti. 

Marks Landri herifin arka
sından atılmak istediyse de 
Ojc.1 amca: 

- Beyhude yere nefsini 
tehlikeye koymak muvafık 
değildir, dedi, herif takip 
edildiğini anlayınca size ateş 
edebilecek tınette bir caniye 
benziyor. Bu sefer partiyi 
!Caypettik . Yenisine bakalım 
evlat!... 

[ Mabadı var ] 

Adliyede şemsiye! 

Şakır şakır 
ak maea baş

lamıştır 
Karlarıu ı•rimc?Jc baş

laması üzerine Adliye da
iı·:-. inin hir <:ok kısmı şa
l\11' ~al.ır a!,majja haşla
nıı'::tıı·. .\liifı•llitilik ılaire
siı in :-;ofası, IUriııci tica
ret n~ altııwı hukuk ıııah
IH'llll'l<'riııin salonlaı·ı hu 
ar.uladır. llı·ı·ıliYen ha::-l:ı
rı o lmd;.ı• ı·,ıl, al.ıııalila

dır ki bııra·ıan !JPı;t-ıılPı·

<~n v.ml:ıı··rnia ··«>ııısin' . . 
hıılııııanlar~ıı lıuıılaı·ı aı·-• 
l ıld :;ı• ı !1 Ül'Ü l llH • l\I ı•ı! İ ı•. 

.\kn•ııt ı,a orif('I' IP:;isa
luıılaıı n• solıal; ı•tlaıı isli
fatll' ı•dilı>ıııPıl1ı1indPn 

malı! Plll«' s. ı .. ıııa, ı ısın

maı~ıal,ıa«i:ı·. Bunuıı h:iıı 

111 ıılı: > ld'lll<'i • 'i' ıll Ü.~.t ki 'l'C' 

oıla!.!l0a11la Hi°ıı·':lııu•l ; .. ılir. 
EsasPıı laıııiı•p ıııııhlaı; 

bir iıalP ff"lPıı \cl!i~ ı• lıi
nası:ı:ıı hir :ın ı·ı·d laıııi

ı·i, Ell'\'1'111 rs:tıım 'asıla· 

ların.ıı islii"aılı• kahil hiı· 
lı;ılı• !!l'!irilıııı•si 

(f'Jlll'l;ı:l 0(1111111·. 

ar·zu n• 

Sahife. 5 

~DJ 
Bebe Danyels 

Sinamacı ıktan artık 
ayrılacak mı 

Bu çocuk komedi oyı1amak 
istemiyoru'TI, ben, diyor 

(Bebe Daniyels) in (Paramont) şirketi ile o'an mukavelesi 
amiş, şirket ve san'atkiir arasında yeni bir mukavelenin 

esaslan hazırlanmiş, fakat imzası mümkün olmamıştır. 
Buna sebep son dakikada çıkan bir ihtilaftır. 
«Bebe Danyels» bundan sonra komik eserler oynamak iste-

memekte, şirket ise buna razı olmamaktadır. 
Tahaddüs eden ihtilaf halledilmeyecek midir? 
San'atkar bu hususta kendisine sorulan suale: 
«- Bir tek malüm şey var! O da benim artık komedi yap

mıyacağımdır. İcap ederse sinemacılıktan vazgeçeçeğ;m. 
Oynadığım eserlerlerim istikbalde benim için dram olacağım 

hissediyorum» cevabını vermiştir. 

POLA NEGRİ 
Avrupada yeni bir şirl(et hesabı11a 

iki filim yapacak 
Elyevm Avrupada bulun

makta olan maruf sinema 

yıldızı (Pola Negn) Amerikaya 

dönmeden evel iki filim yap

mıya karar vermiştir. 

Bu filimler yeni teşekkül 

eden ve Avrupalı tanınmış 

sermayedarların idaresinde bu

lunan bir şirket hesabına 

çevrilecektir • 

J>otıs melı:tebinde 

Yakında 180 
efendi mezun 

olacaktır 
Polis mektebi «25» 

Şubatta «3!J» üncü dev
resinin ınezuniyet im
tihanlarına başlıya
caktır. Bu devrede ser 
kon1iser, kon1iser, nıu
avin ve polis olarak 
«lRO» efendi 111czun ola
caktır. 
lnıtihanlar «:!~ıı> n1art

ta nihayet bulacak, 
n1ezun olan efendiler 
İstanhul, Ankara, iz-
111ir, Konva ye sair vi
hiyetler polis nıüdi.ır
lüklerinin YC nllıhtclif 
n1erkczleriı cınrine ve
rilecekki·dir. Bir ni
sanda nıektebin kır
kıncı devresi tedrisa
tına başlanacak, bu 
nıünasebetle nıektepte 
n1erasin1 <le yapılacak
tır. Bu devrede ınek
telx· yeniden polis na-

Ağır cezaya kim 
reis olacak? 

Temyiz azalığına tayin olu -
nan Sabri beyden inbiliil eden 
İstanbul ağır ceza mahkemesi 
reisliğine en kuvvetli iki 
namzet olarak birine ceza 
reisi Hasan Lütfü ve başmü
fettiş Ferit beylerin isimleri 
zikredilmektedir . 

Elyevm Ağır cezada heyete 
reis vekili Nüsret Bey r:yaset 
etmektedir. 

Mevlüdu nebevi 
Ramazanı şerifin beşinci 

Cuma günü Cuma namazını 
müteakip merhum Kefeli zade 
hacı M met efendi ruhuna 
mcvlüdu nc.bevi kıraat ettirile
ceğinden merhumun ehibba 
ve din kardeşleri Eyüp Sultan 
camii şerifine davet olunur. 

Yardım Sandığı 
Emlak üzerine para verilir. 

Galata Adahan No 1-2 
Telefon: Beyoğlu 3837 

nızedi alınnııyacak ve 
ancak Yilftyetlerle, 
nıcrkezlerden Q"önderi
lccek polisler okutula
cakt r. 



. 
Telefon: CUMA . . 

YAZI lşLERt • I:J 
-, 

' 

Is. 1262 ,, '" T ~ • I · 

ŞUBAT on ilil İDARE tşLERI 

1929 ~ 

.. " 'ec. L !1~/!'~ .ı~tru!<e 

mahallesi sokağı N. nevı ican 
lira 

Yenimahalle pazarb~ı · 11 apaı'tman daire ı ıs şehri 
« (( « ı7 (( (( 2 ıs (( 

« « (( 17 (( « 3 ıs (( 

« (( (( 19 dükkan ıs « 
« (( Kilise ıo2 ev 25 (( 

« (( « ıo2 ev altında dükkan ıs (( 

« (( ıo2-ı ev 16 « 
hacı İsa kemer atlı 4ı, 43, 45 apartıman 480 senevi 

Büyükada Yalı Macar 12 eczane 240 (( 

Aksaray katip Kasım karakol 12-ı4-16 arsa ve meyhane 66 (( 

Yeni cami hoca Alaaddin asma altı 51-57 dükkan 72 « 
Bogaziçi Boyacıköy Koru caddesi 3 iratlı arsa 5 şehri 

« (( (( 5 dükkan 5 (( 

« (( (( 7 (( 5 (( 

« (l « 9 (( 5 « 
« (( « 11 (( s (( 

.,arap camı makaracılar S6-S2 (( #/' 30 « 
« (( eski yağ kapanı 14 « 20 (( 

Balada evsafı muhar1er emlakin 5-3-929 tarihine müsadif salı günü saat lS te müza-
mukarrerdir. Taiio1er n emvali metruke icra komfayo ·ıu ıı a mliracaathrı. 

A i açlarınızı ~ahçeka~ı?~ Salih Neca!i .eczanesinde 
!U ıhzar ettırınız. Reçetelermtz taze ede-

vı1e ile, ciddi bir dikkat ve istikametle yapılır. Dakik idrar 
ta .ı!ili 16S kuruştur. 

H I• 8 i k '"' Bahçekapıda Salih Necati ec
a ıs a 1 yagı zanesinde taze birinci morina 

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

Üsküdarhlara müjde Çocuk gıdalan em
zik, pantalon mu· 

şamba, ğöğüslük, şiringa lastiği, Cam şirinğa, lastik sonda, de
rece gibi bilcümle eşyayı sıhhiye ile krem, diş macunu, podra, 
kolonya, esans gibi tuvalet eşyalan uncular sokağında yeni ıtrı
yat ve levazımı tıbbiye mağazasında ucuzca tedarik edilir. 

rfÜRKİYE İŞ BANKASI 
Serına ·esi: tediye e<lihniş .1.000.000 liradır . . 

Un1un1i l\1üdürlük 

Ankara 
şubeleri: 

Ankara Adana Ayvalık 
İstanbul Trahzoıı Zonguldak 
Buı·sa natike!-.İl' KaySN'İ 
İzmir GirC'SOll lUeı·sin 
Sanısım Edremit 

~lüsail muaııwhlt, li.uıııhaı'l.llar, kasalaı• 

Yazı makinesi 
(Adler) in ufki h~rufat t<pi 

imtiyazı münhasıran Adler 
yazı makinesine mahsus bi: 
hususiyettir. 

Arzu olunduğu kadar çok 
kopyeler cıkarılabilir. İle:
ebet dayamr. 

İlk yazı makinesi 1898 
senesinde ADLER fabrikası 
trarafınd'an imal olanmuştur. 

Bütün dünyada 360,000 
makine satılmıştır. 

Türkiye vekili umumiliği : 
İstanbul, Galata Voyvoda 
han No 7-20, pasta kutusu: 
Galata 447 

Anadolu vilayatı için iyi 
acentelikler ve seyyar me
murlar aranıyor. 

Doktor A. Kutiel 
Elektrik makinelerile bel so-

< • 

ACELE SATILIK EMLAK. 
Ayasofyada kain Ahmet Abut efendi konağı büyük bahçesile 

yanındaki Alemdar sineması ve arkasındaki kebir arsa birden 
ve ya ayn ayn acele ve müsait fiyatla satılacaktır. Evin için -
deldlere müracaat olunması. 

• 

1 • 

En iyi müstahzarrat. o ve bilhassa 

O ''Aspirin,. .. . 
Komprlm.ılerl ekseriya taklıi 

edilirler. 

Tıı.kliJeriııde ,ı sa:Cınmıtk için dıı.inıa 
'kirmızı bandırollu 

ve ,.~" markalı hakıki 
amb.Jiijına di.kkat ve 

digerleriru reddediıiiz. 

idarei inhlsari'ye mamulatından: 
Yarım kiloluk 

Konyak-şişesi(lSO) h"Ul'l!Ş (üzümden mamul) 

(35) kuruşa satılan ufak şişeleri vardır. 
Muhtelif markalı olup Avrupa mamulatıdır. 

Likör - Şişesi (lSO) kuruştan (5SO) kuruşa kadar 

şampanya~ 

\liski - " 
Rom
Votka - " 

(600) 

(400) 

(300) 

(100) 

(( (700) 

(700) 

« (200) 

Şarap - " (75) " (3oo> 

(( (( 

(( « 

(( 

av upa konyakları - Şişesi (100) kuruştan 
( 450) kuruşa kadar 

İspirto ve isR._irtolu içkiler inhi-
sarı l•daresı" Gaiata~tımın~a Kcfı:li zade ha.~ı al

tında kuşat etmış oldugu :;atış magaza-
s nda (Yerli ve Avrupa) içkilerini yukarıdaki fiyatiar!a satmağa 
başlamıştır. 

Toptan alanlara(° o 10 ) yüzde on tenzilat yapılır . 

Matbaacılık mektebi müdür 
vakaletinden: 

ğukluğu, idrar darlığı, pros- Galatada Bereket Zade ma'rnllesinin Kule sokağında l,3;3-1 
tat, ademi iktidar, ve belgev-

İstanbulda Devlet matbaasında bir matbaacılık mektebi 
açılmıştır. mektep: 

Tertip 
Tashih 
Tipografi 
Litogtafi 
Kırma ve Teclit 
Çinkografi 

şubelerine ayrılır. Tashih şubesine orta mektep mezunları, 
çinkografi kurslanna orta mekteplerle san'at mektepleri me -
2unlan, diğer şubelere matbaalarda ve atelyelerde çalışan 
işçilerle yeniden matbaacılık san'atına intisap etmek isteyen 
vatandaşlar yaş ve menşeleri nazarı itibara alınmaksızın kabul 
edilir. Tah5il müddeti iki senedir. Yalnız tashih kurslan her 
sene dört ay devam eder ve sene de iki devre yapılır. Mektebe 
girmek isteyenler her gün öğleden sonra saat 3 ile S arasında 
Devlet matbaasına müracaat etmelidirler. 

TAYYARE PIYANKOSU 
Keşideler her ayın 11 indedir. 

2 nci keşide 11 Mart 
Büyük ikramiye 35,000 lira 
Bu keşidede 3,~){)0 numara 

kazanacaktır 

şekliği serian ve cilt ile firen- 3-2, S-ı5 numaralı kagir iki dükkani ve iratlı arsayı havi ka-
ğiy i ağrısız tedavi eder. gir ev kapalı zarf usu1ile satılacaktır, muhammen bedeli 18 bin 

Karaköyde Börekçi 880 lira bedeli 8 senede alınacaktır, zarflar 1416 liralık mek-
fırını sırasında N. 34 

p--------ıı=-11!1 1 
tup ve ya teminat makbuzlarile birlikte 23 Subat 929 tari-

1 ~!~~ı: .verilecektir. Müzayede İstanbul Dcherd~rlığında yapıla-1 Damla 

PERTEV 

Esansı 
Mendilinizi bir hafta 
muattar kılar. 

! -- . 

İstanbul ticareti bahri-
ye müdüriyetinden: 

.. ______ ,_____ İzmir Limanında mağruk mevadı ihraç etmek arzu edenlerin 

Sevinç kişesi Şubat gayesine kadar İzmir tica~cti bahriye müdüriyetine mü-
30,000 lira ikramiye isabet 

eden « 18700» numaralı bile- racaatları ilan olunur. 
tin 10 da bir parçası Harbiye 
mektebi karşısında Sevinç 
kişesinden Topçu mektebinde 
nakliye birinci miliizım Tur
gut Osman beye satılmış ol
duğundan bedeli dün a' şam 
mezkur kişeden tediye ed ıı 

miştir. 

Doktor Fevzi Ahnıet 
Firengi, belsoğukluğu, cilt 

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

Adr~s; Babıalı, cagaloğ!u 
yokuşu k1'$tı başı numara 43 
Telefon: İstani..ul 3899 

• 
Hilaliahmer Istanbul merkezinden: 

Cemiyetin malı olup Demirkapıdaki emlak ve arsanın mü
zayedesinin 17 Şubat pazar günü saat 3 de merkezimin bina
sında icra edileceği ilan olunur. 

Rüfekayı muhteremeye 
İstanbul barosu riy asetinden: 
1929 Senesi mart iptidasında tab ve neşri takarrur eden 

Baro 1 vhısının ikmali için tecdidi kayt muamelesinin ifası 

nizamnamei dahili iktizasından olmasına binaen tecdidi kayt 
muam~leşinin ikmali zımnınde şubat 929 gayesine kadar ve 
besaphlrını kapatarak kaytlerini tecdit ettirmeleri aksi takdirde 
teı::did i kayda talip olmadıklan anlaşılacağından isimlerinin 
1 aya dercedil~eceği teblig ve ilan olunur. 
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Bayram giinıerı te1<arrup 
etmezden evel muameleni
zin 24 saatta ikmali için bu 
ilanı kesip Eminönü karakıış 
hanı tahtında lS-16 numa-

İst "nhul icra dairesinden 
B::;yoğlunda Ferfüöyünde 

baruthane caddesinde at:k 9 
cedit 21 numaralı hanenin 
nısıf h:sse:;i Sarafim efendinin 
dcyninclcn dolayı otuz gürı 
müddei:le mevkii müzayedeye 
vaz olunarak bin lira bedel 
ile tal:bi uhdesinde takarrür 
eylemiş ve ihalei kafiyesi 
icra kılınmak üzere ve yüzde 
beş zamla mevkii müzayedeye 
vaz kılmdı mezkur hane alet· 
tahmin yetmiş sekiz metre 
murabbaı arazi üzerine mebni 
olup arkasında seksen beŞ 
metre murabbaı bahçesi ıııeY· 
cut ve bodrum katında kır
mızı taşlı bir ınatbah bit 
taşlık bir yemtk od:ısı 

üç kömürliik ve odunluk bir 
dolap zemin katında bir taş· 
lık antre bir sofa üç oda 
iki dolap buııun üstünde~ 
katta üç oda bir mutbah bır 
hela o daların birisinin önü de 
bağçc cihetinden bir balkoP 
mevcut olup terkos ve elek· 
trik ttrli batını ve bodruıtl 
katında bir sahrıncı muhtevi 
ahşap o!up· binai mezkur kıy
meti muhammincsi tamaını 
iki bin yedi yiiz lirayi bervecbi 
bala gayn menkul on beş gürı 
müddetle ihalei katiye müza
yedesine vaz olunmuştur. Ta· 
lip olanların kıymeti muhalll' 
minesinin hissei musip yüzde 
on n~spdinde pey alıçesinl 

t l b 4 3 9?9 t r'h 'nde mus as ıe en - - - a ı ı 

saat on dörtten on altıya ka· 
dar İsta.,bul icra d:>ircsi ınü· 

zayede şubesine bizzat ve Y~ 
bilvekt'ı!e mürac;:al etmeler• 
ilan olunur. 

·io11 Sa"lİ11 i!ri n lflrU(• . .;ı 
Kurıış 

6mcı sahifede santimi 25 
Sinci (( (( 50 
4üncü « « 80 ..... 
.)UDCÜ (( (( 120 
2nci (( (( 200 
linci (( « 400 

f elgraf: İstanbul Saat 
İlan muhteviyatına dikliat 

:>lunmakla beraber bu huaust: 
mes'uliyet kabul edilmez. 

Gazete'.llizde intişar eden 
bütün yazıbrın hakkı 

mahfuzdur. ~ 

Abone !;iart!arı 
Vilayetler için: Senelik I 70~ 
altı aylık 900, üç aylık 50 
kuru~tur. Ecnebi memleket· 
ler için: Senelik 3000, alt' 

aylık 1600, üç aylık 
900 kuruştur ~ 

Ramazan 4 1347 
_/ 

1'ak,·i111 
3 Çüneş 6,541 Akşam { 7, 4 4 Öğle 12,28 Yatsı •§'~6 

ikindi 15,22 imsak • ~ 

Mes'ul m il. iir: S~1!mRaiJ•J1 
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