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Soğuklar şimdi Avrupaya 
müthiş bir kış 

Kulüp mu, mektep mi? Zehirler 
Muhnik gaz iti
lafı vilayette. 

n rı~ın~aıTh. 
Muhnik ""- .. -:ı:ıı-i'!!l!jl 

müsemmim ve 
ya buna mü 
masil gazlerin 
harpte kulla 
nılmaması ha 
kkında Cenev
rede toplanan 
kongre tara -
fından verilip 
Hükıi meti mlz 
tarafından tas_ . .ı. edilen i i!af
name sureti bütün vilayetlere 
olduğu gibi İstanbul vilayetine 
de tebliğ e ilmiştir. 

Aferin bu 
hanıma! 

Genç hiristiyanlar cemiyetinin İstanbul şubesi 
ve alameti 

İznıirde bir biçki ve 
dikiş n1ektebi n1ü<lire
si, nıüessesesine geti
rilecek Avrupa ku
ınaşiarını biçip dikıne
nıiye ve talebesini de 
bundan n1ennetn1ive 

Hak ah et 
J,_8Qnlara neler 
~e yaptırmayor 
~ı~l'isln iki mühiın ua
İıt 0sıı vardır ki, bunlar 
ı·~ı~enberi aralıırıuda kı 
lttı <tbetıe şölırel lrnıaıı
~~lardır. Bu ralrnh<'l son 
lırııu a rıda müessist:'niıı om·· 
llıı arına da intikal (•t
ııc~• bunlar aralarmı!P 
li 1 

t:nahir arkadaslarıııi 
~ı~retha ne le.ri ıı~ınııı:a 
l~~llakaya giri-::;lirmi~-

r. 
lıa~ll t:n.üsabakanııı yıu·ip
ıt~ ' .11arsonların ellerin
ııil hırer dolu lPpsi ile 

llfrı otomobili ıı üz(·-

ı\fı;SQb. 
~l · alwdan-vir saJlıu 
'itte 

~~t uıevki alarak Iıara-
lı~i\aetı:neıeı·indedir . .lUüsa
~~ l'ı, hu ''arıs esn·ısın-• htr o/ '• < 

lııı 1e dauııa :su döknıc-
1~1 t:nu vat'fak olan sağ

Uarson kazanmıfilır. 

Bu hem bu kabil müesse
silerin kil•adında tesis ve 
küşat resmi olarak, hem de 
bil'here varidat üzerinden 
hisse namile daimi şekilde 
cib:ıyet olunur. w 

karar veıniştir. 
H. ı<agıp bey 

l\loskova sefaretine 
tayin edilen Bükrcş 
elçin1iz Hüsein l~ağıp 
beyin bugün sehrinıize 
_gclınc ·i n1uhte'ncldir. 

Nil/et mekf epleri ne ha.ide? 

ill)~w ırrm.~ıı~Il11Ik\ W©\Jf 
Bunun için hükumet 
emrine riayetsizlik .. en 

ta kikat yapılıyor 
Millet ~ı~. 'r~'Tr~~r:rl".l~ırı~~~~~ tepleri birinci I' 

devre tedrisa
tı 28 Şubatta 
hitam bula -
caktır. T edri -
satın hitamın

da millet mek
tepleri mual -
timleri ile ma-
ariften gönde- .. llllim ___ lıİ 

rilecek bir mü- Ders gören hanımlardan bir kısmı ve maar·r 
meyyiz tara - müdürü Haydar B. 
fından müdavimle'rin imtihanı son günlerde devamsızlık vaki 
yapılacak, muvaffak olamıyan- olması, talebenin mektebe gel-
lar ikinci devreyede de devam memek istemesinden değil, 
edeceklerdir. Muvaffak olanlar kışın şiddetindendir. Havalar 
şahadetname alacaklardır. düzelince tabii eskisi gibi 

Son zamanlarda, hiç şüphe- devam başlıyacaktır. 
siz havaların fena gitmesinden Hususi ders alanlar 

olacak millet mekteplerinin Mamafi mekteplere kayde-
müdavlmleri bazı semtlerde dilp gitmiyenlcrin mevcudiye-
şayanı dıkkat derecede azal - ti de görülmektedir. ~~lar
nıışbr. Bunun üzerine mektep- dan mektebe kaydedıldıkten 
1 'f '"d" l"g· ·· .. sonra hususi hoca bulup ckoer, maan mu ur ı: une ınu -
racaatla ne suretle hareket miya başlıyanlar nıüştesna 
etmeleri lazım geldiğini sor _ olmak ~izere, diğ-erl:r hı>.kkL'l-
muslardır. da takıbatı kamınıye yapıla-

Dün bir muharririmiz, ma • caktır. Elyevm mekteplere 
arif müdürü Haydar Leyle bu kaydedilmiş bulunan «110» 
hususta görüşmüştür. Muma - bin kişiden hı:_usı ders almak-
ileyh muharririr..ıh:e dt;ni;t:. t old ı1· 1 •n irin mck'epd •. 
ki: :ıynlmış olaniar, <levre ıı ·ı:a-

« - Millet mektcp!crine ( . lahadi i'.iıı:·i -,ı f : ( d • ) 

derece 

Beledi zabıta. mektebi Vislci 
n ll ıw ? Şimdi de para -

mız bu zıkkıma 
gidiyor Mel{tep kalkarsa yerine 

l{onservatuvar gelecel{ 
lıfılskirat ida

resinin yaptı
ğı bir lelkika
na:aran l'is
kinin memle
keti11ıi:de mıit

lıiş bir surette 
rağbet gördü
ğü ve geı;en 

Cenıiye li 
hclediye hüt 
t;e encüme
ni Pmanetin 
yeni sı•ne 

hiilı;esini ya· 
parken (Za· 
hil ci Beledi-

ye kursu) nun lf$s·;f:;,;:;~ 
iloasına im-

1 

ı·~tr \'<\rtııis- ~ 
lir. nu k~- 1 

ra l' ta sal' ru r ilf J l/..:l:'ıiııi~c~r.~d:ı::~::.::lı._-.:,... 
ıııaksad ile 1 

, seneki riski 
sıııji y a t ı rı ı n 
lıcmen Jıemen 

rakı sarfiya
tırıa muadil 
olduğu görül
müştür. 

Bu hal memleket iktisadi
yatı ü:erinde büyılk bir ra/ı
!le aı;makladır. l'iski, yalnız 
Ingilleredı: iıııôl edildiği cilıelie, 
bilhassa Ingiliz lirasının yıik
sekli{ji. bıı ra/ıneyi bıisbıilıin 

ilıliyar olıııı-1 
lll ll':l IU" .. 

J·; Jll l\ il ı• t 
kursun Sul
tanalımel leld 

Lağvi mevzu bahsolan zabitei 
belediye nİ.ektabi 

hiııasına l;oııserYalunırı nalilelm<'k istl'ıııel•tedir. Uu 
takdirde Darülaceze nıuzilrnsı da Harülac!'d<'n alınwak 
hu Jıinaya !J'ClİJ'ilCC{'k Ye IWllSCl'Y3lUYlll'll raptoluııa• 
cal.lır. 

bılyülmekleılir. 

Vasıf Bey g . .ddi 
Sabık Moskova sefiri Vasıf 

Bey bugün saat (3,5) ta Ro
manya vapuru ile şehrimize 
gelecektir. 

( Zahill•i lkl<'ıliy<• l•uı·sıı)ııun il!Jası aliikaılarlar ta
rai'ııulan doırru !ıııluıınıanıakladır. 

----------ı' 
MÜNDERİCAT l 
;ı ~ nci sahifemizde: 

·rı·Jgr.ıf h.d1crll.'.ri, Puli!ı 

lıabt·dt.:rİ, "\ ıçin ve !-Jİrc 

3 ~ ncü sahifemizde: 
Günün ıarihi, I\arl "lıtuıııı, Scyıt 

\Ji rris, ()ren oyunu 

4 ~ ncii sahifemizde: 
Bir :t\ U(' J..ıil Sı·r·,l'rİliğİnıin 

haıırJlurı 

5 - nci sahi/ em izde: 
\inı...nLl ~t;l111111, ])tıııya ::üun 

s. ıill (l I i Ü l ıi~ f,'JIJr 111 1." 

Lümhuri)'·et abi
desinde yapılan 

• 
merasım. 

« Emdeıı » Alman kruvazö
rü namına bugün öğleye doğ
ru Taksimdeki Gazi abidesi
niıı üzerine merasimi mahsu
sa ile çelenk konmuştur. Me
rasim şöyle cereyan etmiştir. 

Önde ( Emden ) in bandosu 
olduğu halde zabitan ve ef
rattan mürekkep bir kıt a 
heykelin önüne gitmişler ve 
geminin Suvarisi tarafından 
çelenk ön tarafa vazı;d!lmiş 
ve bu esnada mıızlka istiklal 
marşını çalmıştır . 

Bir vaparun · 
akibeti 

İtalya baııdırıılı , lsiriya 
vapıırıı '' JU » yıin euel liıı
lıııııdan lıarekd elli,ı/i lıalde 
lıenıiz iinıawı yeiıııcıııi~lir. 
ı'apıırıın bir ka:rıyıı ıı[jra -
nıası ilıtiıııalı ııc /ıi11ııen lalı -
kikııl P<tpılıııuklıulır. 

Tekirdağı kur
la rılarr:.adı 

:'araı:lcruzde k~«ya oturan 
Tekırdağı vapurunun vaziyeti 
tehlikeli b!r ~ckL gird'.ğinden 
~ah' . . . . t . 'd " ,~ ... , ı ·, .J ,yrıse .. aın ı are-
si Al Jd·~ vı:ı 1ıcnı"'lu gö:ıdcr-

. !ir. 

Hava baharı andırıyor 

IK\n ~fi iwoır 
mal{iııel eı-- h<)zuldu, 
Anadolt1 l1attıııdc-t 
o·i;1·li .ıl ~ <·el(iliy(ll-. 
t; ~ !I .. 

Bize bi< 
h~ylı endi~eli ııw

1 
_ .. ________ _____ _,~ 

gunler gcçır -
ten hava ni - j 
hayet diizddi I• 
ve bir parça 1\ 
da ısındı. fı 

Denebilir ki lı 
artık ~am!:ır. - ~ 
da, enye, erı· ~ 
ye kat kalına- ı 
mı~br. Eğer, ;~

1 sokak or tda -
nnda, müstek-

reh bir ;,;ekil- '---------------lll!lsr-..::! de çö!>lcrle 
karışık duran 
karlar olmasa, 
denebilecek ki 
artık ilkbahar 
gelmiştir. 

ı·~ill>iiydc alınını;:; hir rt•sim: Sa{Jda in
:-.aıılat•ııı ayakları allıııda !Jlbi tlul".ıu ka .. 

r.ıllı, kal'lara nöıııülınii.t;i olan 
lokoıııolil'lil'. Karlar hu kad:ıı• 

irtifa )l!'ytla l'lıui~liı· 

Fırtına ve kar yüzünden 
intizamı bozulan tren seferle
ri de yoluna girmiye başlıyor. 
Y almz Anadolu demir yollan
run elindeki iki makine, ka
palı olan ikinci hattın açılma
sı esnasında bozulduklarından 
bu ikinci hattın açılması artık 
güneş ve havaya kaldı de
mektir. 

Bundan dolayıdır ki Ana
dolu hattında banliyö trenle
rinin eski intizamını bulması 

biraz gecikecektir. Memleketin 
diğer taraflanndan gelen ha
berler de havaların her tarafta 
güzelle~tiğini bildirmektedir. 

Y alııız, yollann çamurlu ve 
batak ol:nası, İstanbulu iyi 

suya hasret bırakmıştır. 
Zira, uzak menbalara seter 

yapmak mümkün olmamak
tadır. 

.Ye yaparsın, a:i:im, 

sııııılt:l para ile olııyor! 

- Do!Jrıı, do{jrıı cıma yok

iıı?Jıı clıı pek acı olııyor. 



Sahife 2 

ngi te e 
h ie ;1 /.;_fp_·a~,., •<W 

· akiı.ı1ır-en 

İno-ilterc S;' ili ·e na-
~ ~ 

ırı rcirl Çenıberlayıı 
V31deleri korun1ak 
en1i eti » l·ar. ısında ., . 
rat ettiği bir nutukta, 
ngilterede ölen ·alde
erin Af ri1·a orta la-
nda ölen vald\;l\.:rdcn 
aha çok o1dutrunu 
öyli;erek han1ile ka
ınlar içinde her ~ıo de 
irinin öldü:i-iinü izah 

etmiştir. Ç· mberJayn, 
şayet bu ':ızive dev-
am derse İn~iliz ıdu
nın n.ahv acagıııı an
latmı), ve her iıal<le bu 
çok fena ve ço'.- va
hin1 derde bir çare 
bulnıak icap ettiğini 
ilave evlen1istir. 

iv.illet mektepleri 
ne halde 

(Birin ·I s:ıhir<''h'h mabat) 

yetinde imtihan görmiye mec:
bur tutulacaklardır. 
Mektebe devam etml• 

yenler 

Mektebe devam etmedikleri 
gibi hususi hocalardan ders 
almıyanlar da mektebe deva
ma icbar edileceklerdir. 

Kaydedildikleri halde mek
tebe gelmiyenlerin muallim· 
)eri tarafından bir listesi ya
pılacak, bu liste polise gön
derilecek, polis listede yazılı 

olanlara İmzalarını alm;ık su
retile tebligat yapacak, bu 
tebligata rağmen gene mek
tebe devam etmiyenler olursa 
isimleri vilayete bildirilecek 
ve haklannda «Evamiri hükü
met:! ademi riayet » cürmün
den dolayı takibatı kanuniye 
yapılmaktadır. 

Herkes okuyacaktır 

28 Şubatta nihayet bula
cak olan devreden sonraki 
devre Martın haftasında açıla
caktır. Bu devreyi de diğer 
iki devre takip edecektir. 

Eğer bu 4 devrenin hita
mında esnan dahilinde olup 
ta mektebe devam ebnemiş, 
ve· okuyup yazmak oğrenme

miş olanlar buiun'ursa, onlar 
hakkında da aynı şekilde ka
nuni takibat yapılacaktır.» 

-Iran sefiri ne za-

man gidiyor? 
Bazı neşriyat hilafına lran 

sefirinin yann ankaraya gi
deceği doğru değildir. Yann 
sefaret müsteşan sefaretin 
son eşyasını Ankarnya götü
recek ve bir kaç gün son-

ra da sefir gidecektir. 

• 

Ilıtiy rlık 
özü kavga için 

->e e o abilir mi 
Mercanda Valde hanında 

çaycı Aptullah dün kendisine 
ilıtiyaıla<lığım söyliyen V asil 
ile kavga etmişse de daha 
cenç olan Vasilden fena halde 
dayak yemi~r. 

Kahvede gazete 
kavgası 

Sirkecide İskenderiye kıra
atanesinde oturmakta olan 
Çatalcalı Selahattin kıraatane 
gazetelerini iki saat mfitema
diyen okumuş, başkalannın 
okuma ına fırsat vermemiştri. 
Bu tarzı hareket Şehremini 
sakinlerinden Mehmedin ca
nını sıkmış, Selahattine gü
zelce bir dayak abmştır. 

Kadına taarruz 
Eyüpte oturan Mehmet İs

mail dün alqan evine gitmek
te olan Hacer hanıma taarruz 
etmi se de yakalanmıştır. 

V!eyiıane avgası 
Ortaköy tramvay caddesin-

de Lazarinin meyhanesine dün 
Mehmet isminde birisi gitmiş, 
alacağına mukabil rakı içmek 
istemiştir. Lazari rakı verme
yince kavgaya tutufmuşlar; 
Mehmet kavga esnasında bi
çak çekmi7 ise de acelesinden 
kendi elini kesıniJtir. Kavga
cılar yakalanmışlardır. 

550 firayı çaldılar! 
Sultanhamammda Halil Ali 

beyin ticaretanesinde çalışan 
Hayim, dün bankaya gider
ken cebinde bulunan 550 lira 
meçhul bir hırsız tarafından 
çalınmıştır. 

Hamallar arasında 
Dün gece Galatada eski 

Loit hanında hamal Sadık ile 
arabacı Şakir ve Ahmet bir 
alacak yüzünden kavga etmiş
ler, neticede Sadık başından 
yariılanmıştır. Şakir ve Ahmet 
tutulmuşlardır. 

42 tavuk çalındı 
Unkapanında zahire tüccarı 

Divriklı Etem Nuri efendinin 
dün gece kiimesine hırsız 
girmiş 42 tavı;k ve horoz çal
mı'tır. Tavuk hırs;zı aranmak
tadı:-. 

ı Galatasarayda 
müsamere 

Galatasarav n1ektebi 
~ 

ticaret kısn1ı nıezun-
Jarı tarafından bugün 
bir n1üsan1crc verile
cektir. 

rt"lüessif bir ölüm 
İş bankası İstanbul şubesi 

müdür muavini Fazıl beyin 
hemşire zadesi ve askeri 
sanayi mektebi müdür mua
vini binbaşı Vehbi beyin 
ker:mesi İlhan hanım kısa 
bir hastalığı müteakip genç 
ya~ında dün akşam vefat 
et!I!iştir. Cenazesi bugün Ka
dıkt;yündcki ev:cr:nden l<aldı
nlarak ai!e makberesi.ıe def
nolunacaktır. 

Allah rahmet eylesin 

~ MUMffilRf 
! MTURfWJ • 

-120-
Birleşirseniz, dilediğin1 
gibi, bir vücut olursu
nuz. 

Derce derece hayreti 
' müzdat olan Huı reın 
mağınum:!nc nurıl-
dandı : 

- Ne yapalını efen
din1, kabil ise birleşe- 1 

. linı. 
ı 1erinıan, 

bir levhai visal ib<la 
etn1ek ve 'a ettirnıek -
istiven <lelikanlının vu-

" 
sali hayaline değ'iJ, 
ha'. ·alasındaki geniş
liğe g·üldü. Elile onun 
güz ·l saçlarını ol·!;>iya
rak : 

- He 'hat - dedı - ne . 
hevkelc ses asılanır, ne . . .. ,., .,,. 
ı-az.~<\ ra ~e o verı :t·oı-

Son Saat 

Bu kadın acaba deli mi ? 

Erkanı 
tahsil 

de ide alacak 
ettirecek imiş 

Kadriye hanım mes'ele
sl hakkında tahkikat. bü
yük bir raallyelle devam 
elmektedJr. Kadriye ha
nım sorulan suallere ka
çamaklı cevaplar vermek
le beraber lıkik tın şim
diye kadar elde edilen 
mafümaUa inkişaf yolun
da olduğuna hükmedllo
bilir. 
llen münasebetle bün de 

bir çok kiınımlel'in ifade
leri alınmıştırr. 
Kadriye hanını reisicüm

bur lıazretleriııe gönder
diği ve huzurlarına ka
bulünü rica elli\Ji mek
tubu tevil etmekte ve: 

Bu !lısırlı kocamdan 
nafalrnmın alınması için 
gitmek isledim. 

Demektedl. Kendisine 
bir !lısırh adamdan rei
sicümhur hazretlerinin 
nasıl para tahsili işi ile 
meşgul olabllecejji sorul
duğu zaman sü.küt etmek
te ve bu sefer de Anka
ı•aya zevcinin terfiini le-

Dahili)re 
Valilerden nasıl 
evsaf bekliyor 

Dahiliye vekili tarafından 
vilayetlere atideki tamim gön
derilmiştir: 

Eyi idareciliğin mütebariz 
vasfı fevkal.ide ahval karşısın
da mevcut teşkilat ve vesait· 
ten azami istifade ederek ted
birler almak ve fevkalade 
ahvalin tesiratını azaltmak ve 
derhal izale etmektir. 

Diğer bir Vasıf da bu gibi 
mutadın fevkidde hadis olan 
gayri muntazır ahvalden mü
tenebbih olarak eski te;kilat 
ve irtibat noksanının normal 
zamanlarda ihzar ve itmam 
ederek her hangi ihtimale. 
karşı ha:zır bulunmaktadir. 

Böyle istisnai halattan isti
fade etmemek idare havza
sını da;ma bu gibi tehlikelere 
maruz bırakır; binaenaleyh bu 

şiddetli ve istisnai kısım şehrin 
hayab umumiyesinden hangi 
sahalarda nasıl ve neden 

buhran tevlit ve hangi faaliyet 
sahalannı tevkif ettiği ve 
şehrin alelade hayatında ne 

gibi tesirler ika ettiği ve ne gibi 
vesait ve tedabirln eveilnden 
beri ittihaz edilmediği ıçın 
bu neticeler tevellüt ettiği 
tespit edilmek ve ıstikbalde 
böyle hadiselere harşı bu 
hadiselerin tetbirlerini h.ıddi 
şeyleri indirecek olan 
cehhez bulmak icap eder 

Bu tetbirler meyanında hicle
matı urr.umiyeyi ifa €den 
hususi ve resmi müessesele
rin de unutulmıyacağı tabii ve 
zaruridir. 

liı-. Şiıı1dilik diındeki

ne kanaatten ba~ka 
çare vol·! 

Ve · . onra ayağa 
kalktı : 

- Evelce de sövledin1 
ya, bu anla!;>nıaınız bi
rinci oldu<ru gibi "0-

n ' 
nuncudııı· da. Bade, 1a 
ne sen( en sual, ne hen
den cevap! ben; ·1ie 
altıkan ol<:uku :çın 
nıe!jrebiıni, nıezhehi nıi 

:ınlanıaklığın l[.1.:n1 
idi, an 1att1111, hen ;ın
Ja~~ılını~ an bir s~r. 
ı111::ı.; 1ıtı 1 " hiir;;ııınü. lıiı· 

min için glttlj'jlnl söyle
mektedir. Hittabll bu ce
vaplar mühim addolunma
maktadırlar. Zira Kadriye 
hanım gibi iyi tabslJ gör
müş Usan bilir bir kadı
nrn ancak ihtiyar bir ko
cakarı tarafından yapılma
sı kabul ediJebilecek bir 
müracaata tevessül etme
si şayanı dlkkattir Ve bunll 
dan dolayıdır ki, bareke
şüpbell görülmektedir. 

Kadriye hanımın , bil
hassa « yıldız » imzasi
le mektup göndermesi ve 
karde~i Nasır beyin Kad
riye hanımın hareketi gü
nü iki üç dafa peşi sıra 

gitmesi ve nihayet «aklı
na uyup bir delilik yap
man diyerek mektup yaz
ması 'şüpheleri tezyit et
mektedir. 

Kadrive hanım Anlmra
da İsta.;bul meb'usu Tev
fik Kamil beyin evinde 
kalmıştır. 

Tevfik Kamil beyin 
ailesini İstanbuldan .tanı
makta imiş. 

Bahri 
Tahdidi teslihat 
işi ne yolda? 
Vaşington 14 [A.A]-Lon

drada bir Amerikan menbaın
dan gelen telgraflara nazaran 
lngiltere hükümetinin bahri 
tahdidi teslihat mes'elesinin 
halline girişilmek üzere yeni 
tekliflerde bulunması muhte
meldir. 

Bu telgraflar hakkında he
nüz matbuatta ve tefsirlere 
tesadüf edilmemekte ise de 
İngiltere tarafından böyle 
bir teşebbüs icrası ken
dilerini fazla hayrete dü
çar etmeyecek olan resmi 
Amarikan mahafi i bu haber
leri büyük bir alaka ile kar
şılamışbr. 

Gemileı-
Amerika büyüğ 

vapurlarını 
satıyor. 

Vaşington, 14 ( A. A.) -
Dünyanın en büyük gemilerin
den olan Leviatan ile Ameri
l:a:ıın bahri mühiti atlasi tica
ret filosl!na mensup diğer on 
iki geminin satılması ayan 
h:ıriciye encümeni tarafından 
tasdik edilmiştir. 

Bu gemiier 16 milyon ı:iolar 

mukabilinde Chapman mü- ı 
essescsine satılacaktır. · 

hiiYİ\'n.:t olaral- ·a:.:;a-
... ... .J ~ 

111ak isten1en1. Her !·e-
se oldu.:u gibi s3ııa 
l·:.r!;i! da ınki~af cttiın, 
açı!dını. Şirn<li gel, he
ni uyut. 13iraz uyu
ınazsaın venıek viye
n1iyccekiın. 
lfurreın bey, tcn,·inı 

hizıııctini olanca nıc
h:ıretilc if;ı_ a nılısa
ı-a:ı t ' o ter<.1İ. O crt ce-

( 1 \, 

Yİ ha i, ı !• a tu1 uvL u uz 
tı·• ciru. oüzt.i nıul.ih-, , . . 
il sin;. ı .. il ı; th MYUt-

tıı ''-' l.:endi~i de Yanı-
ııa ı '/' ı p 

1 .. J • 
ı,c,;ı ı1r 

Bütün Ef ganlıla
ra müracaat etti 

Londra, 13 - Kral Ama
nullah, kendi kuvvetlerini tak
viye etmek lizere taraftarları 

arasında asker toplamaktadır. 
Miişariinileyhin kuvvetleri a

rasında da topçu ve tanklar 
vardır. Yalnız mübimmab ek
siktir ve Irana mühimmat 
sipariş edilmiştir. 

Kral Amanullah taarruza 
geçmeden eve! bütün millete 

.., ateşin bir nutuk irat ederek, 
bütün Efgan milletinin müza
heretini talep eylemiştir . 

Makedonya da 
rahat yok 

Roma, 13 - İtalya gazete
lerine Sofyadan bildirildiğine 

göre Bulgar Makedonya komi
tesinin kongresinde ittihaz 
edilen kararlar meyanında, 
Sırp Makedonyasında muh
telit faaliyetlere girişmesi de 
vardır. 

Komite yakında Balkanlar
da mühim vukuat olacağı fik
rindedir. 

-
Şarkta havalar 

Mardin, 14 (H.M.)- Bugü
ne kadar Ankara ve İstanbul 
postaları gelmemiştir. 

Yolculara bilet ancak Kon
yaya kadar verilmektedir. Ma
mafi burada havalar düzelmiş, 
güneş, hasretle beklenen yü
zünü göstermiştir. 

Derece asgari (-2) ile (4) 
arasında tahavvül göstermek
tedir. 

Avrupada havalar 
Londra, 14 (A.A.) - Gre

enüviç rasathanesi, bugün sıfı
nn altında ( 25) derece kay
detmiştir. Bu ( 1895 ) tarihin
deki büyük soğuğa müsavi bir 
rekor teşkil etmektedir. Tay
mis bir çok yerlerde ve hatta 
Londra Hamptom civarında 

donmuştur. 
Don Varringtonda Mersey 

nehri azerindeki köprünün 
çetikten çabsımn bükillüp kıv
nlmasını ve yol üzerinde tah
tadan kaldırımın yükselmesini 
ve binnetice Varrington ile 
Chester ve Gal arasında mü
nakalatın inkitaını macip ol
muştur. 

Gelen ve gelecek 
seyyahlar 

( Lotfüı ) vapurile 80 kadar 
Fransız ve İngiliz seyyahı dün 
limanımıza gelmişlcrc'ir. 

Şubatın 17 inci P zar gün(i 
de 550 seyyahı hamilen ( 0-
merik ) İngiliz transatlantik 
vapuru limanımıza gelecektir . 

' 
16 Şubat -

Gerıe 
Telef on şz .'! ti 
b ·r türlü doy -

• 
mıyor. 

Telefon şirketinin otomatik 
tesisat için hü iı-;et nezdin
deki teklifatı, şirketin üzerin
de israr ettiği yüzde yeoi fa
izin kabule şayan ;rörülme
ıİıesi üzerine reddedilmişti . 

Bu ret kararı üzerine şir

ket mukavelenamesinde mün
deriç olan bir maddeye istinat 
ederek fiyatlara zam yapılmak 
istemektedir . 

Bu emelle Ankaraya bir de 
murahhas gönderilmiştir. 

İleri sürülen bu maddeye 
göre şirket mukavelenamesinde 
telefon muhaberatı ücreti kam
biyo tahavvüllerine göre deği
şebilecektfr. 

İngiliz lirası son günlerde 
bir tereffu farkı gösterdiğin

den mukavele mucibince tele-
fon muhaberabnın da bu tereff. .. · 

tabi olma.Sı liizım gelmekte 
imiş. İşte şirket bu düşünce 
ile hllkümetten muhabere ücre· 
tlerinin tezyidini rica etmek
tedir. 

Mamafi bu tezyit talebi şir
ketin yeni bir talebi değildir. 

Telefon şirketi hemen her 
fırsatta «batta 10 kuruşluk bir 
tahavvülde bi-
le» bükümete 
zam talebile 
müracaat et
mekte ve her 
defasında mü
racaatı muhık 
görülmiyerek 
reddolunmak· 
tadır. 

Şirket tarafından bu defa 

yapılan talebin de aynı veçhile 
reddolunacağı zannolunınakta

dır. Zira şirketin son zammı 
İngiliz lirası «900» kuruş iken 

yapılmıştır. 

Şimdi ise fiyat pek okadar 
farklı değildir. «40-50» kuruş
tereffu farkı ise muvakkat 
addedilmektedir. 

Pek kısa bir müddet sonra 
bu tereffu zail olacağına na· 

zaran bu tereffua istinaden 
fiyatlara zam yapmak makul 
görülmemektedir . 

Mason! r.·;ın 
balosu 

Dün rrece Perepalas
ta verilen l\iason ba
losu çok gü, .. 1 oln1uş
tur. Bu akşa111 Alınan 
sefaı·eti tarafından da 
Eındcn süvarisi ._er ·fi
ne bir .x1'0 vcrilt:cek
tir. 

dli~Üncc c da 1(tl. 

Derin ·kelinıcsi ı~ i. be
ledi 1 atih'nin dalgın 
halini teh\ in için kul
lanıyoruz. - 'ol'"· a bu 
uınku t •fd·kür, haki
I·at a <:'athi · -;ıttan iha-

' üt.ı· taraftan IJfıliı ur, 
/:'> 

. " 
retti, . Ye hanıınfencli-
nin td1tit·ın1i/ sfzL
rine n.ütcal!i! ... t•. t)cn -
111 nt l...:i tip. o . · oı-.~un 
halinde viııe nefsi azi
zini dü Üni ·onlu. , re-. . 
riınanın söylediği st1z
lere gi)re, adınıını he
sapla atnıak l<izını ge
Jin)ı·du. I-Ialbuki bir 
t:İnıftan run1 kızı, di-

hu hcsahı hoznıai·. a-
dın~la ··;ı,: ~ ·ı.deletnıek 
istit!2d11~da Lulunu'> Jf
lar<. ı. 

O takdirde aza:11i iti
na ırö,;te··ecd- hir 111ii-,., 
naseb tsizlil tahac dü
suı c ınevdan verıne-

" nıek iktiza edivordll· 
~~ 1111 kızını, çini ccbiıı 
gi);terip ·:.··ı; 0 ak -ckl!
k:ınlı~:, - kolay gllı
YonJu. Lakin, I .... tılinurtı 
;1tı3tnıavı n1üskül gir 
rü ·ordu: · 

Mabadi var ı 
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\ eınıır·lar 
&;r vekaletten 
0biirüne nasıl 
gecebilirler J---

\: ~ v lüetlen istifa 
~ ~ memurun altı aydım 

Ilı dıg.e,. bir v alete · tisap 
~~ taıs.mriir etmiştir. 
. ltakın sabık fevka!i&de 

,1serj sir He.r.i D<*s dön 
Vapvnt Me şehrimize 

tir. Memleke · e git-

i 

tec:zfyuini istemiş

lln resminin tenzili la-
ıncdiir rumameııine 

I'. Uyıhamn şekli şu-

~de 1 - 10 Mart 1332 
1 tarife kamımınım 5.3 
111lltJarasınm ula fıkra-

. l!ı.ulıarrer boljday unu 
ötslisi emsali muhafaza 

Ağastos92' nihayetine 
. 46 kuruşa tenzil edil-
. Mezki:r tarifeden sonra 
~killeri Hey' eti hn res

~llııktarını lüzumuna göre 
' kadar tezyide me-

\dde 2 - Türkiye ile tica
~~edesi veya muvdkkat 

ttilafnamesi aktetm:ş 
i ltıeınteketlerden gelecek 
·~ 'llnu ile 46 tarife numa
a muharrer buğday kı
lıakkında 1 O Nisan 9'27 
lOos numaralı kanunu

~lıı_saline ait hükmiinii 
\j icra Vekilleri Hey'eti 
~ ınuvakkaten tehir 

r. 

şiddetli 

Yakacılc 
Vapuru seyyar 

atelye oldu 
Seyrisefain idaresinin Ya

kacık vapuru, bir müddetteo
bcri tamir edilmekte idi. Va
purun tamiri ahiren ikmal 
edilmiş ve lı.avu.ulaa ÇJkm.ış

tir. Yakacık vapuru bundan 
böyle yolcu nakliyatında kulla
nılmıyacak, idare iskelelerinin 
tamiri için seyyar bir atelye 
haliue konacaktır • 

VajlUTlln içinde mükemmel 
bir tamir atelyesi vücuda ge
tirilmektedir. Seyyar bir atel
ye haii.,i almakta olan Yaka-
cık vapuru, hundan böyle 
islcfelerde hnsufe gelecek 
arızaları kısa bir zamanda 
tamir edebilecektir. 

Cifle telli ve ben· 
, 1 

zerleri yasaktır. 
Ta..'irava ara sıra vi-. ., 

dip edebi ten1Sil namı 
altında ovun veren ti
vatora.ların şuradan 
buradan tedarik ettik
leri kızlara sahneler
de g·;bek attırmak ve 
cifte telli ovunlarife , J 

bir kısıın halkın cep-
lerinin boşa mastı a 

ı hatta hazı gençlerin 

r 
evlerinden öte beri 
alıp satnıasına sebep 

1 olan bu gibi kuınpan-
''alarla her hangi bir 
ti ·atro hey'etinin ba
deına tivatro sahnele
rinde çifte teHi, ve hu
na nıün1asil gayrı ah
h\l·i ovunlar vermeleri 
n1enedilnıiştir. 

bir zelzele olmuştur. 
* Çata!cada bir yangın 

çıkmış, bir manda yanmıştır. 
* İzmir vilayetine verilen 

bir istidada sertabip Muzaffer 
b 'yİn evinde define bulunduğu 
bildirilmiştir. 

.lf- Verile malümata göre, 
30 vapur Baltık denizinde 
buzlar içinde mahsur kalınış
br. Tayyareler hu gemilere 
yard1111a çalışmaktadırlar. 

lif- Emanetin cemiyeti bele
diyece. kabul edilen varidat 
kısmından sonra masarif kıs
mı da tespit edilmiştir. El
yevm basılmaktadırı. Bu büt
çenin mutevaıiu olduğu söy
lenmektedir. 

.lf- İş bankası yakında Er
zurum ve Konyada da iki şube 
açacaktır. 

Jf. Mülkiye müfettişleri bazı 
polis merkezlerini dolaşarak 
tetldkat yapmışlardır. 

r~anerere dair 1 

'11lerdc eczane- 1 

ı tı'ıiifetti:i İsrna il 
~l b ~ 

te idi, h:: lbuki bir has
tanı çin acilen dok
tor Faik Esat be ' ta
rafından verilen «ben
zin vodeı> nanıında ki 

ti' . Y «Son Saat» 
~tı sıne vukubulan 
'l.tında buyurdu-

~cl ~czanelerin tah-
ı '-'n · .,1 1 

sonra lst:ın-

~ 'b ~enar mahalle
\~ .'1e bulunan ec-

11:tt1.11 tekan1ül et
:Qit ~'ve bu itibarla 
1t1 ~nununun tat
\~ • isabet oldu

tı bahsedilmek-

• 
ilücı ihtiva eden bir 
reçete )'CI ptırı1anıaınış 

tır. Binaenalevlı, n1ü-
• 

f ettis bevin buvurdul·-. . ., 
ları veçhile asrileşen 
ve tekamül eden ecza
nelerde bu adi, ve fa
kat müstacel ilacın bu
lunmaınası esbabı cayi 
sual değil midir? 

E$kidevmenlekiTü~tarınden 

~um 
IJaia lliiseyin l{urt1ılduk:taı1 soı1ra 

Kelle Bekir bu sefer Budaya kurban edilen 
genç hintli ·kadınlan kurtarmıya kalkmışh. 

-J 86-Jfuharriri: Aptttflalı Ziya 
f:rkan Seyit Ali reisin etra

fını sarmış, vereceği emirleri 
bekliyorlardı. Hepsi de şaş
kına dönmüşlerdi: 

- Şah öldii, leşker bunu 
duyar da kıyam ederse hali
miz nice olur? 

Diye ellerini uvuşturup du
ruyorlardı. Seyit Ali reis ise 
başına gelen şu işlere şaşırıp 
kalmış, halinin ne olacağım, 

bu gidişle İstanbula ıitmeden 
eve! saçı sakalı ağarıp ömrü -
nün tamam olacağını düşünü -
yordu. T alimm hır garip tecel
lilerine o da şaşıp kalmıştı. 

Kendini toplayıp göğsünii ti -
şirdi, etrafmdakileri hayretten 
danduracak kadar hüyük bir 
soğuk kımlıhkla~ 

- Şah ölmedi, yaşıyor! .. 
-dedi- kim öldiiğüııü söylerse 
kafasını kopartırım! 

* Budanın kurbanları 
Kelle Bekir, Tosuncukla 

birlikte ölülerin bnlnnduğu 
mahzene fİl'dikten sonra kapıyı 
yavaşça kapattı. Artık hare
ketsiz duraıı bu yarı çıplak 
ölüler onda hiç bir korku 
tevlit etmiyordu. Onların ken
disine bir tey yapamıyacak
larından emindi. 

Yürüdü, tekrar demir par
maklığın önüne geldi. Genç 
kızlar bala bağb bulundukları 
yerlerde ağlaşıp sızlaşıyorlardı. 

Kelle Bekir tosuncuğa anah
tarı gösterip hayvanı yere 
bıraktı. .Şebek yavrusu m:k
uatisle çekiliyormuş gibi de
mirlere sarılıp yukarı çıktı, 

anahtarı ağzına alıp tekrar 
yere İnerek kellenin eline 
verdi. 

Kelle demir parmaklığı açıp 
içeriye adeta saldırdı ; Palanın 
iplerini kesip parçaladı, iki 
arkadaş birbirlerine sanlıp 
bir müddet öylece kaldılar. 

İlk sevinç dakikaları geç
tikten sonra önce Kelle ken
disine geldi . 

- Aman Palacığım, herif
ler zaten pirelendiler, her ta
rafı arıyorlar, şimdi ikimizi de 
yakalarlarsa bir daha yeryü
züne çıkmaktan ümidi keseriz, 
hemen palamarı çözelim, Pa
lacığun ! 

Pala Hüseyin de heyecanına 
rağmen vaziyeti takdir edi
yordu. 

- Çabuk .• Bu menhus me
zarlıktan kaçalım!. 

Dedi. Kelle etraflarmda 

Hasköy No. G8 İsak 
A.dato 

* 
Kadınlara laf atanlar 
Tophanedeki Salıpa

zarı civarında bulu
nan tütün deposun an 
çıkan aınele kadınlara 
her akşam ·r ophane 
kahveleri önüne biri
ken bir takını düşük 
sevıye Ye kıyafetli in
sanlar taraf ın<lan teca
''ÜZ e<lildiği ve bu su
retle kadınların fazla 
iz'aç edildiği görül
ınektcdir. Alakadarla-
rın nazarı 

cclbederim. 

"' 
dikkatini 
H. Arif 

ağlaşıp duran bağlı kızlan 
gösterdi: 

- Bunlar kim be, Pala? .. 
-dedi- bunları kaçırmışlar mı? 

Pala içini çekerek iniidiyen 
kızlara baktı: 

- Hayır, bunlar kurban? 
Dedi. 
- Ne kurbam? 
- Koca kurbanı! 
- Y ırvalıyor musun be 

Pala? 
- Hayır, hakikati söyliyo

rum, buırlar o taştan Allahm 
eınrile kurban olacaklarJ .. 

- Kafaları mı kesilecek? 
- Hayır yakılacaklar .. Bu-

nların itikatları çok garip .• 
Bunlardan eğer bir erkek 
ölür de kansı sağ ka&rsa l'e 
genç ohırsa istesin istemesin 
kocasile birlikte bir odun yı
ğını üzeri e koyup yalıyorlar! 
Kadın eğer kendi arzııııile 
yanmıya razı olursa şenlik ya
pıp o yanarken etrafında ayin
le dua ediyorlar, sonra da kül
lerini bir kapta saklıyorlarmış! 

- Kazıları diri diri mi ya
kıyorlarmış? 

- Evet.. İşte bu ölüler o 
kadınların kocaları ... 

- Peki, ya kadın yanmıya 
razı olmazsa ? .. 

- Zorla yakarlar! 
- Vay canına... korkunç 

he! 
- Eğer kadın kendi .ı.rzu

sile yanarsa bütün Hindular 
saz çalıp şenlik yapıyorlarmış! 

- Peki bu biçareleri biz 
kurtarsak olmaz mı ?1 

- Nereden kurtaracaksın ? 
- Buradan ... İplerini çozüp 

azat edelim! 
Pala kaşlarını çattı: 

- Sen adam olmıyacaksın 
be Kelle!.. Bu kadar karıyı 
nereye götüreceksin?. Kan 
ticareti mi yapacaksın?. 

- Peki bunları böyle bıra
kacak mıyız? 

- Dünyanın bu kadar se -
nelik nizamını sen mi değiş -
tireceksin, be? O kadınların 
çoğu kendi isteklerile yanmıya: 
razı oluyorlar,. Eğer biz bun
ları çözersek bwılanıı ilk ifleri 
bizi yakalatmak olur. 

kelle de bu biçareleri kur
tarmaktan ümüdini kesmişti, 

yüzünü buruşturarak: 
- Berbat bir din be? 
Dedi. İki arkadaş kol kol 

girip mahzenden çıktılu, ka
pıyı açıp dışarıya baktılar 

koridor tenha idi. 
(Mahadi var) 

Bir vapur şikAyeti 

Bir kariin1iz yazıyor: 
Dün saban Haydarpa
şadan «8,:>3)) te kalkan 
va nur, 

• 
dakika 

vaktinden « s >> 

evel hareket 
ctıniş ve tren yolcu
sunu alnıamıştır. Tre
nin <18,:-iO» de istasyona 
ınuvaslatı rse, esasen 
alükadarlarca n1ahin1-
du. Yapılan nıüracaat 
ise bir sen1ere verme

ıniştir. Aalfıkadarla

rın nazarı dikkatini 
celbetnıenizi rica ede-
riın efendinı. I~. 

Her gün ir 
muhavere 

Peşekıir - Sen bu akşam 
neden öyle pek yorgun ve 
neşesiz gılrisiıı? 

Kavuklu - Soırma başıma 
gelenleri ! Dün akşam, sen
den ayrıldıktan sonra, baktım 
ki yolda bir kadın yan genle 
boyuııa beni süzüyordu . Ama 
görsen, ne kadın, ne kadın , 
hani Lokman hekimin, yeme 
de yanma yatL Dediğinden .. 
Uzatım.yalım lafı, bir miiddet 
bu kadınla yan yana gittikte• 
sonra beriki bana bakarak 
gülmiye başlamasın mı? 

Tabii ben de kendisine gü
lünce derhal aramızda ahpa
plık başhrds. 
Hanım efendi krmali ne

zaketle bizi evine akşam ye
meğin.e davet etti. 

- Aman ne söyliyorsun 
birader.? 

- İnaa olsma böyle. 
- Bari sen de gittiJl mi? 
- Gitmez olur muyum 

hiç? Yan yana yürye yürüye 
köprüye geldik, oradan Ha
nım bir otomobil tutunca haydi 
Beyoğlu civarındaki eve! 

- Evde kimse yok muidi? 
Dur patlama, !ıra ile anla

tac:ağun: 
Eve girbik, yukarıya çıktık, 

Sıcacık odada hanımla karşı 
karşıya çakıştırmıya başladık! 

- Ey sonra? ... 
- Sonrası, yarım saat ka-

dar böyle geçti ve ben tam 
feryadı verirken birdenbire 
kapının zili çalındı .. 

- Aman kimmiş o? 
- Kim olacak, Hanımın 

kocası! 
- Eyvahlar olsun 1 
- Olmaz ki olsun! Şimdi 

bizdeki telaşı görmeli idin. 
- Aman çabuk pencereden 

sokağa atla! 
- Kab"! değil, çünkü aşa

ğısı tam sekiz metre .. Bereket 
versin kadın akıllı davrandı, 
beni oradaki kocaman bir san
dığın içine soktu ve kapağını 
güzelce kapa
yıp kilitledi. 
Arası bir da
kika geçme
den içeriye bir 
adam girdi ve 
girer girmez 
birden köpürdü: 

- Yarım saattir kapıyı niye 
açmıyorsun bakayım? 

Hem bu gece senin halinde 
bir başkalık, bir teliş var; 
anhyamıyorum, çabuk söyle 
bakayım bunun sebebi nedir? 

Kadın evvela hayh kem 
kiim etti İse de, neticede, 
herifin tehdidine uıaruz ka
l ca: 

- Ah kocacığzm beni af
fet, ben nasılsa şeytana uyup 
içeriye yabancı bir erkek al
dım demesin mi? 

- Eyvah, eyvah, eyvah! 
- Herif derhal tabanca-

sını çıkardı ve bağırdı: 
- Nerede o erkeh, göster 

bana! 
Kadın da henı~n cebinden 

anahtarı uzattı: 
- Sandığın içinde kilitli! 
İşte azizim o za:ıı::n, korku

dan bi;· tarafıma inmediği ~e 

çok şükür! 
Herif • asıl hiddetle a 

tara yapışu is:: ben de can 
kurtaran yok mu! Diye bağ;;r-
mak için olanca lcı.-vvetimle 
ağzımı açtım. Falmt anahtar 
erkeğin eline geçer geçmez 
kadın bendPn eve! bağırdı. 

- Ne diye b:ı[:m:il? 
- Lades ! Diye ...• Meğer 

k arı koca ladesliimişler •.. 
Herif bu suretle aldanınca 
anahtarı elinden attı, başk .. 

Sahife :1 

kaçır ----
Epeyce a t.ın U· 

lundu ve alındı. 
B ılgartstandan gele

rek H·caza gitınek için 
vapura binen 1\hınet, 
Hasan, ı lehınet, Hüse
yin ağaların vapura 
bindikleri s1rada •az
ivetleri süpheli nürül-. . ~ 

ınüş, Üzerleri arandığı 
zaman, devlet kararı 
hilafın.,-ı « ı uo » Türk, 
« 4uo » İnğiliz altını ka
çırdıkları görülnıüş~ 
ınüsadere edilmiştir. 
l\ alı'.iro olduğu üıere 
unıun1İ harbin bru;;ın
dan beri dısanva altın . . 

Tayyare cemiye 
tine bir teklif 
Cemal bey isn1inde 

bir zat tayyare ceıni
yetine müracaat ede
rek ceıni ·et ·ari
datını arttırn1ak ıçın 
bir teklifte bulunm• ş
tur. Bu tek if, nakil 
vasıtalarından istif< de 
eden halkın, bozuk 
paralaruan bir kı. mı
nı cenıivete terketn1esi 
g"bi bir şekildir. 

Cemiyet, bu tek ifin 
anıeli kabili ·etini tet
kik et 1C ktedir. 

Tr ya hudu .. 
dunda bir tevkil 

Karşı gazetelerinin verdik
leri ma.oimıata n.uumı. Traky& 
hudud nda elinde si!ih\a do

. laşa.ı ve ateş edeu ve kendi
sine avcı siisü veren bir 
Y ıınanlı şahıs as erlerimiz 

! tar.ıfında Vztkabnmı~r. 
1 • 

ipekçi/erimiz ve 
Liyon se1·gisi 
Liyon şehrinde mar

tın dördünden on seki
zine kacL"l.r devam et
mek üzere açılacak: 
ipekçilik sergısıne 

ipekçilerin1i~n de i.~ti
rak etı11eJerı tavsıye 

olunnıusJur. 

Bir idam kararı 
Gedizin A )rvacık kö

yünden Halil İbrahim 
oj{lu Ahmet ile Süley
n1an oğlu ı\liyi para
larına tanıaan katle
den Hasan hakkında 

·drHen idam hükn1ü 
;.Üİ a..dil<e il·tiran e -

od.ıya, scyunmıy gitti; Ha
ı cia ge!ip saudığı açarak 
beni çıkardı ve : 

- Haydi git te -dedi- evde 
giıl gibi karın J ırurken bil' 

: daha böyTe şeylere kalkışma ! 
- Peki ama bu yabancı 

kadın sana bu oyunu neden 
oynamıs? 

- ·t:den olı-c::ı: ? K n isi 

• 

bizimkinin can ciger ahpapla- zii 
rmdammş. İşi ber.ı.ber tertİ)) sirt
etmişl.er. Bunu soma eve ıri ble
lince anladım! .k .şaha-

- Öyle ise geç iş <' 181'2/9'29 
Tevekltdi deınemiş~er · 9 da. icra 
dının fendi... ..ij;I n • h$>* 

- Erkeği yendi! 

• 



• 
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M uharrln': M .TuRMAN 

Ye , üzer·ndekinindir 
Şu, bu ne için dedelerimizin kemiklerini yalasınlar, 

çocuklctnmızın gKlasını alsınlar 

-76-
l\lanıafi, vaziyetin to
hafliği da gözünden 
kaçınıyordu. Şu odada 
nıuhtelif düşnıanlarla 
karsılasınıs bulunu-. . . 
yordu. J.>azvan oğlu-
nun avenesi açıkça 
hasınılar olduli:u gibi, 
Bölükbaşının da ken
disini bir kaşık suda 
boğmak istediğine şüp
he yoktu. 

Böyle bir meclisten 
yüzünün akila çıkmak 
mühim bir muvaf f aki
yetti ve hüner bunu te
min etmekti. 
Kadıköy muhtarının 

her eve bir çeşit şey 
yaptırmak suretile be
dava ihzar ettiği mü
kellef yemekler, hevai 
sözler arasında yenil
di. Çubuklar doldırı
lıp kahveler içildikten 
sonra nıusahebe ciddi
leşti. ~tolla 

- 1-:lepinıiz Tuna ya
lısındanız, kursağımız
da hep o ınübarek su
yu taşıyoruz. Türkçesi 
kar<laş sayılırız. 
~lukaddimesile Paz

van oğlunun bütün 
Runıeliyi bir el altın
da birleştirmek, yaban
cıları koğnıak, Tuna
nın suvunu Tunahlara -içirmek, Balkan hava-
S!nı yalnız balkanlıla
ra teneffüs ettirnıek 

istediğini uzun uzun 
anlattı. 

- Şu eyalet filan ve
zirin hası, bu sancak 
filan hocanın arpalığı 
ne dcuıektir? 

Toprak; üzerinde ya
şıyanındır. Şu-bu ne 
içın dedelerimizin ke
miklerini yalasınlar, 
çocuklarınuzın gıda
sını ağızlarından al
sınlar. Paz\ anoğlu bü
tün bu haksızlıkları 
ortadan kaldıracak, 

• 
Rumeliyi Runıelililci·e 
verecek. Ben size do-;t
ç~ı teklif ediyorun1 : 
gelin, ağaya yar olun, 
bu hayırlı İşte yardım 
edin, hiznıetinizin kar
şı lığını bol bol alırsı
nız. 

Tarzında olu orta ve 
cahilane bir hıtabe 
irat etti. Bayraktar, 
sonuna kadar bu söz
Jeri dinledikten sonra 
sordu : 

- Pazvano<Tlu nereo 
<len nereve kadar el -atmak ister? 

- Şiın<lilik Rumeli
nin sağ kolunu bir d-

de birleştirnıek istivor: -Sava suyundan denize 
kadar! [ı] 

- İyi ya, bu kolun 
içinde Niğbohı var, 
Şumnu var, Rusçuk 
var, var oı:>-lu yar. 
Pazvanoğlunun gücü, 
oraların ayanlarına 
yeter mi? 

- Kaptan paşanın 
papucunu eline veren 
Osman ağa, bu ayan
ları da yola getirir. 

- içinıizde bir Lof
çalı olsa bu söze gü
lerdi. Haydi biz gülnıi
yelim de ağanız kuv
vetli diyelim. Hak 
meselesine ne dersin? 
Sizin ağa Run1elinin 
beyi olmak hakkını 
nerden alıyor? 
- Y un1ruğundan! 
- Oyleyse aldanıyor, 

Tuna kıyısında daha 
iri yumruklar var. Sen 
ağana yar isen, nasi
hat et, bu davadan 
vaz geçsin. Sonra piş
man olur. 

Burada köse Ahnıet 
söze karıştı: 

- Bey oln1ak ıçın 
bey do!!nıak lc\zını ge
lir. Sizin ağanın baba
sını tanıyanlar, asıklı
ğını gözlerie görenler 
henüz ya~ıyor. Biraz 
sabrediniz de bari on
lar ölsün!cr. [ 2J 
~lolla idris Köseye 

karşı, ınantığa uygun 
nıüdafaada bulun
nıakta güçlük çekıne
d i. Paz ·anoğlunun 
babası bev değilse de 
kendisinden sonra ge
lecek evlüdii ahfadının 
bey olacağını söyledi : 

{ Mahadi var) 
[1) Bu cümleyi aynen Cev

det tarib;nden aldık. (cilt: 6 
sahife 246] 

[2j Pazvanoğlu Osmanın ba
basını serdarıekrem meşhur 
koca Yusuf paşa saiben idam 
etmişti. Oğ:u, bir müddet ih
tifa etmiş, sonra Belgrat ya
makları ara3ına karışarak 

caıı.la:m:ış, kU\'Vetleıımiş " fı.a
y ~ t tasa tuıı hulyası gl.ide..--ek 

dar işi azıtmıştır. 

/Jarı"iu,,/iıni TTIUSil·i 
İNCESAZ hey'eti 

Ramazanda her ı:kşaın V z
necilerdcki salonunda teren
nümsaz olacaktır. 

FERAH Si EMADA 
Muazz:ı program başladı 

Avrupada ne W-.TI Rft .. l .. MI 

]lalıkPslr ılı_; i·eniköy 
arasmtlal.i yarmalaı·ıu do;
nıası ii:1.e;·iıu• Y niliıi~ dt• 
on {Jün J·alaıı nandıı•ııııl j 
lı"t•ni, nilıayPI lalırik cılii- 1 
ıni;:;lir. lslaııhulda olduiı , , 
Hihl u.ırhi .\ıı.ıdo!ıı '~.:1-
r<'I it'rindt• tiP ko ı· !·aıjılJ'·· 

k<>ıı lıavanııı hiı·.h·,1·,İJ"t' 1 
lPlıcd i l ;.•tmcsi iiz<'riı. • 
kar yıJmuı·•ı <;cY: ·ıı;' .. \ • 
o d<'t'('t't~ siddl'l 't' !,ys
ı·ellt> ) aun'ıı~tır ki .~!ani'>a 1 

H .' .U •ııeıul'ıı o\ .. ı u·ı ·u- 1 

laı· altıııd. ı.alıırslıı·. nu • 
ar,>d.ı Kızı l<,•u il n ı!erPsl 
ta~mı~. tarlalar, asma n
danlıklal'I sulaı· altıııda 
imi nııslıt•. 

Huciı V(' havalislnt', ay
l'~<'a ı·ıııdık h flyi.Hu u!ı fındı ı 
ılolu da yaıfmı;tu·. İı.u l 11-
valiılı! su l.a. ·hın .. n ..,,,_ 
hebi y11lnız y:ı 1 ıııı ıı·~ı.r 
•lı• lll , yaJmııı· ;,.• ... irile 
daıjlarda l'ri~·l'n l;•\rlardıı-. 

Bir mahkumun 
garip bir arzusu 

derec.z tahribat 
yaptı 

Grip salgınının bü-
tün dün) ada büyük 
bir şiddet e hükün1 · 
'>iirn1esi, akvam cemi
vctiı i de bu afetle 
J 

n eşgu! olmıya se·.rket-
ınistir. Ceınivcti akva-. . 
mın - bazı n1emleketle
ri niçin ihmal cttigi 
beHi olınuvor - bu hu
;:;usta Yaı)tırdıoı tet-

J o 

kikatın netices:ne ~ö-
re son zamanda gr!p, 
Aln1anvada 'azalmıs-

J • 

tır. Berlin<le bir şuba-
t-. l·adar (25) kişi öl
n•üstür. 

İngilterede ( 107) şc
h" rde (65~) ölün1 vak'a
sı kay<lediln1iştir. Lon
ar:ıda ( wr-.) kiı;;i öiıııü~ 
Daninıarka<la (10) bin 
kü ur haştalık olnuış, 
(ıuu) ölün1 kaydedii
ıni~ .tir. 
i~.panyada (ı:ı3) hasta 

vefat etmişti!-. Fran
~a<' a ve Yunanistanda 
vaziyette fevkaladelik 
voJ..tuı-. 

li:""ııı,ıırı 1111,,,,,,rn uı;ırıııııııııııııttı:ııııı: ''''· ııuııınuıuıııw~ıııomııııl§ 
~ B j,'> ,J• • = 
: akş~m l..aSpUılnln 1 
1 MUAŞIKALARI 1 
A eyecanlı filimi görmek üzer~!! 

Geçenlerde, Londra
da bir facia oln1uş, 
Klek isnıinde bir tel
siz telgrafçı, ani bir 
hiddet buhranı esna
sında nışanhsının va
ldesini öldürınüş ve 
idanıa mahkuın ol
ınuştur. Şimdi, hapi
sancden nıüracaat e
derek nişanlısı ile ev
lenmek taıe:)inde bu
lunnıuştur. İngil"z hü
kunıcti bu teklifi red
detnıiş, l·ız razı olsa da 
bir ınahklın1un katlet
tiği insanın çocuğu ile 
cvlennıesi nıünasip o
lanuy:.rcağı bildiril
.niı.:t i··. 

i ALHAM'~P~ 1 
J SİNEMASINA 1 
le Ş"t _,,_. B ·· 14' = "" ı ap eamız. ugım saat " @ 

".' ve 16~ matlhelerile suvarede ! j; bütün teınaşageranın kahk~- 1 
~ balarını celbeden lfaragoz ~ 
1 oyunları ve Rus kitar muzi- ~ 
i kası ve taı;ıanniieri. g 
~llllll!illl'.lllll!llllllUUlllll:ıilil!lllllllllDUlllllllllll!llllllllllllilllllllln!Ullllllllllll~ 

ı 1- füı guı. i"iELL..t- Si 

( MARİY A JAKOBİNİ ) ve ( JAN ANGEELO ) 
en büyük eseri s'an 'ati eri olan 

VERA l'llİRCEV A 
' fili'llinde bütün perestcşkarlamıın nazarı takdirlerine 

mazhar olaca:ldarılır. Saat beş buçuk matinesinde DUO 

1 

VİLLİ, ve DUO İV ANOF ve büyiik canb:ızlık müsameresi 
Haşiye: Varyete temaşasının mali fedakarlıklarına rağmen 

1 _ •iyat'ar kem~i~~~= ve 55 kuruş bırakılmışt•r -~ 

CI GULENLER Faiıninin mürettibi HERBERT BREı Oı SUı 

Kıya.metten Sonra 
nanı müthiş ve:; h:r.si eseri . 

Mümessilleri: H. B. V ARNER. NILS AS TER. ANNA NILSO ' 
GELECEK 
HAFTA 

.:>A ::ıar, ı her ve d ı:.k.ır sın.,ma yııtlızı 

BİLLİ DOV 

A Q/ Sil EMADA 
E~DA PAZA~I 

Sayaııı ! ~ret s<iperfilimindc ems-lsiz ve parlak muvnffa
kiyetler hazanmış.ır. Yalnız suvı:.rclerde oynanan fevkalade 

varv te r.ureara!an ha ... cfü "aktirlere ve silrekli 
, • - a r.:: z' ar ·ki adı ·. 

n m ii 
üdüriy" in n: 

Şerif Zeyit beyin idareye vfaerı m .:fruğ bulunan üsküdarda 
İhsaniye !ııahallesincle Sultaniye v~ Orta sokaklarında atık 7 
cedid 9 ve atik 12, ceJ:t 16 n ıralı ına bahçe hanesi bil
müzayede bin altıyliz liraya :alihi uhdesi1ide tekarrur ederek 
ihalesi icra edilmis isede mı mail •;thin ikametgahi meçhul ol
duğu cihetle ihbarna e tebliğ· edilememiş olduğundan tarihi 
ilanden itibaren bir ay zarfında idareye müracaatla tesviyei 
deyn eylemediği takdirde muam< ei mukteziye ifa edileceği 
malumu olmak ve ihbar- name makamına kaim olmak üzere 
~ o:l!nv,r. 

Evvela baştan h~...,. 

·Gözl<'rirnl N:lığım za
man <hıklorn lıa~ııt•tİıoda 
lınlduın .• ·ahzınıı s:n·ıvor-
du. • · 

L'}UW iıu 11111 !IÖl'tı nce: 
- llerak <'I meyin, dc<li 

bir az za nl"sıııız ama kal
biniz "" \·elli. 
Hanımıula fözla luJmak-

lı{Jmız J;:ı· az lw.yt•t·,uı vcr
mi~ o kaıi.ır. CPlıeıııwoıc 

kadar ııiHiniz ıııi'! 
Glllim. 

\'i!jit li[Je IQke süı•ıne

mı-1.: için yalan süylemij
linı. 
}lamaf'ı fwnim kaıusın

daıı balrnrak çekildiğim 

:> numar<1lı salonıııı C<'
henııemden hiç le farkı 
yoklu. 

- !)imdi uöndercce!Jim 
korıliyall içeceJ,siniz .Son
ra usulden oldu{tu üzere 
biitün vücudunuzu kolon
ya ile friksiyon yapacak
lar. 

Hir y<'rinizde, sızınız 
varsa lıal:ıer verin. Damar
larınız henüz u<·vşck iken 
lPılavi ell.,lim. 

- Hİİ' az b<>lim ajjriyor. 
Fakat her vakit d<'{jil ara 
sıra. 

- ı•cf.:üliı, onun i<:in de 
biı• ilaı: yollarım. u .. uni
zi nnırak siir(•rler. 

Huı·ada iki saat istira
hat ('d<>ccl•siniz. Kabilse 
uyuyunuz. 

SokaıJa ancak bu islira
Jıallcu, vüeut Y<' ıtsahını
zın nevşcklitti {jt'ı;liklen 
sonra ı;ıkalıilirsiııiz. 

Beril" {JİI ti: 
Uiı· az soıwa hiı· l<>psi 

ka hYal Lı ucı ird! IPı·. 
T••r(•ya!), si.il, kakao, 

kalın', ı;.ıy ,.c kızarmış 
<>kml'k. 

J laııuisinılt>n islerst•n 
ondan i<:. 

Yalnız bit· bardak sül 
iı:liuı. T<'l'l')'aj'J lCllll'k ve 
kakao içuıcld<'n <;ekindim. 

l landıj'Jıw an filan dc
{jil. h.orklu(Jııınılaıı. 

Gı•Y'.:"'" vücudumla hir 
üsaLı lı•nhih <>diı•i, J;.ırhaç

layıt•ı !Jıda aldım mı o 
zanıan hana lıiznıl't <•den 
kızlar i<_•iıı lıakil.:alı•ıı tclı

likı• olurdunı. 

Y em:k Pa;;~ziatı. 1 

bir az dal a geç 
· yapılsa ... 
İslanlıul EYl,a!' müdür

lü l)ii, lıer !J ii.ıı İsianlnıl 
st'lıriııcl<' ııllı Yiiz fuhıra
)·a sıc.;({ yt•ııu:ı.: da)ılınak
taı ır. B ı ful.araııın lıir 
kısıuı Üsküdarda, diijl'r 
1 ı, ·mı ısP islanhul C'ilw
ı iıult>ıliı'. 'i'Pvzial btnhul 
dlıt'l inılı• l,fılt•li iıııa rPlin
ı iP, Üsl.iidı.rıla da \ alılı• 
in ~ar<'liıul<' ya pılıııaktadır. 

lıııaı·c.Iı•J'(• kaYllı olan 
l"ııl.ara l:ı•r sal•alı· saat YP
< iıh•n , .,.Pi hu i nıar<'lli•rt• 
ııidPJ'l'k ı:or ı:ı, ııolıul, fa
sul~ t', p;ı ı \. !Jİhi yemek". 
lPn o ııiin lıanııisi n•ri
li ·orsa ı lınakla ,.e enlP 
ı;ıİlııl• ı;ıwu(Ju ilı• yeıııı•k
l"lli I'. 

.,,·l<afın bu yardımı ına
: ı«s<'l' Jll'k mi.ifil olaına
ıııalila, buııılaıı ('liS<'l'İ)'t'l· 
h• aıH"al. sabalıl<' ·in t'r
lwndt•n yollara İlökül<'n 
dill'ncih•rle inıart•l C'iva
rınıla oturanlar Jsllf'adP 
ctowklNlir. Zira inHH'<'l« 
uzak yerll'rden oitmek 
kabil olamaıuakl:ulıı·. Bu 
it"lıarla, yemek 11'\'Zialı
nın .hi r az daha u•·ı: ra
ııılması eok faid<>li ola
caktır. 

Jüzcafiız lwr nekadıır: 
- 1'"icin venıediııiz. Illl"' 

·• • ..1. 

mamdaıı sonra kursaaı• 
nızda bulıınsun iyidir. 
Dedi ise (le dinleıncıJiJll• 
Kahvaltıdan sonra sıra 
frikslyoııa gelmişti. 

Evvela kolumdan bO)'• 
nunıdan başlıyarak la ~~!" 
puldarıma kadar bütııO 
vüeudumu bazı ufak ıwk• 
lalar müst<>sna bilenıaı:ııi• 
lıa uvdu, uvuşturdu. 

Bu ameliye esoasındş 
ben mütcm~dlyen göıll• 
ınü kapıyor ve dişlerıiıJI 
sıkıyordum. 
Nlluıyct fril<siyon işkeıı• 

cesl hitam buldu da derili 
bir nefes alarak: 

- Oh! .. 
Dedim. Evet, bu bir W 

kenceden başka bir şef' 
dej'jlldi. 

l\lalırem bir muhitte ft 
serbest şartlar içinde JJlt 
nimet olan bu amellye J>ıl 
vaziyetle benim ve bLsle' 
riın için bir işkencedcıı 
başka ne olabilirdi? 

Derin derin nefes aJı•' 
rak (Oh!.) dedij'jimi işiteO 
kızca!jız: 

- "u o?. Dedi. Yoli.;S 
sıkıldmız mı? 

- Sıkılmasına sıtuıııı 11' 
dıın ama şu friksiyon 1>11~ az daha devam else it 
o zaman ne olduyuııııl 
gürürıl ünüz. 

Anlaınaınazlı{Ja uetdi· 
- Buı·ası lıc•r halde t;ıı' 

ınanıın kinden daha seı·i11 

.. . ·-(•ClıeııııPtll(' kadar !Jİl ıııı; 
siniz. Uir sev olmazdınıt" 

- Elini~ İ)ir az t1ııl 1,'1 

vücııdnmda S<'Yalıat etıııı; 
olsa idi o zam~ın bir '.:"~ 
olur mu idim voksa oıııı 11 

· 

mı iıliıu anıaŞılırdı. P•11~ 
malı:laı·ınız ve -yuınu;11 . 
a,·cunuzdan fışkıran ııt~~ 
küllıamn lıaı·ar<'lindcıı P

1 
la iisaıı ve daınarlarıı11 

erilli. 
Alı':;il•ın bir tavır ,-e t;ııP" 

kın bir !JÜIÜ':;ilC gi.ildÜ· 
- Sinıdi arkanızı döniW' 

beliı{izc iliicıııızı siu·ı•t:t'' 
!Jiııı, ılcdi •• 

(:Uah:uli ,.ıır) 

Tayyare cemiyeti 

Sadakai fıhr -ve 
zekat için ha.zıt1 

hklara başl~~t· 
Bayram yalduştığı ciJıc f;tl 

Tayyare cemiyeti. sadıı ', 
.fttır ve ::ekalııı cemiyete vt ti 
rilıııesi için ıııalıallülla ev,~rt 
::aıflıır duj}ıilırıııak ıı , 
terti/ı11t almaktadır. Bıı h 11~ı 
sııslaki fclııalar. yeni !ıarflt 
tabettiritıııişlir. 1ıt' r:cnıiyel, selıriıııi:: sinefl , 
ıanııı1a. smİakat fıtrrn r'.1ı, 
yare cemiycfiııe ııerilıııcsı p ı 
lıincle bayrama kadar ~·[itt' 
yıin yöslerilmel~ ü:er~ ~1

11r lıa:ıldalıııışlır. Şelıriıııı: ~1111 
nwları, bu, [ilimleri ıııecc:1.dıf' 
yiislerıııeyı kabul elııwjlı 1 efl 

Bıı /ilimlerde şıı ibof 
vardır: 

1 
ııf' 

« Zekat ve fıtreyi Tıılj.~ 
ceıııiyeline vffmck, ıııtlil 1 

dini bir vecibedir.» :e 
Tayyare cemiyeti, /ılf (ıflı 

neki sadakai /ıtır /ıası/(l lıt ' 
yeçcıı senekinden f a:lıı 0 

cağı 11miclindedir. ~ 

Uşak seker f abri1<15 ,·ı 
• ·~·! 

Uşak şeker f abrı ,:1 

192::! senesi içinde .1tı·"'J ~ • . tt !V çuval şeker ıs 
eylemiştir. 
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16 Şubat 

1 Do;Y1\l)A ()LUI> BİTEN l!lllll!ID~I 
1 V AKALARDAN İNTİBALAR 

İJüny~~ıu en mül~;;.: 
rncl hapisanesi 

-
Biliyor musunuz 
hangi memleket

te bulunuyor? 
• 

llııpisaııeııiıı dcılıiliııı/eıı iki manzara 

llıi~apisane eler demeıı hepi
b~ıııı hatırına karanlık ve ratip 
~lııı ıındı.n hay tı gelir. Kamı
~ karar ve h '"kmü il hlirri
~7rinden mahrnm edi!c'l 
~ıyeti beşeriye mensupları 
ti t~n ve y;; habcn i~le<likle
~ tıirürülerin ccza!~rını her 
le~llılektte hapi:lıane ismi veri-
B~rlerde çeke'rler. 

} lıatihi hapisaoe n ıl bir 
~dir? Bunu ( istanbul hapi
d esinde seyahat) isırJ a..ltm
~~ &azeteeıiz i in İdris Muh
~d hey arkadı>{•rnız yazmak-

ır. a·: alımda tefrika edecegizl 
~ %ıı şimdi bu sütunlarda 
ı~lıs deceğimix hapisane bü
h..~ dünya ceza mütahassısla
"'lll mllttefiken en mükem
~I olarak tavsif ettikleri 

;:ıı s bapü:an idir. 
ıad 11 ~piaane Paristedir. Bu
br ~ı hayat nasıl bir l\wat
~.' unu anlamak için mah-
~iun evvela hapishaneye 
ı... 1 getirildiğinden başlama
"'lt \,_ 
li 'Qlm, 

~ er hangi bir cürüm mıu
~u ve ya mahkümu, yaka
ilı' dığı zaman derhal husu~i 
Ilı ~Ctiııı otomobilleri ik ( F re-
~ ) e getirili . 

ili] ~ela ( intizar salonu ) c!c-
'o 'il yerde kaydı yapıldıktan 
ta~a ( Dosye ve sicil ) odasına 
bi liirııİilr. Mahkilma bu odada 
bi:: isim. ftrilir. Fakat bu isim 
' ",Ilı. bildiğill'.liı gibi insa.n 
~ değildir. Bir numaradan 
d~~eltir. Mahkf.m artık doğ
~.u günden beri taşıdığı 
~~ cezası bitinciye kadar 
llııq tbııiş ve ( NWJJara ) ol

}) tur. 
~sya oda~ından yoklama 
~ na geçili~. Burada p.uası, 
~."e saire gibi hapisaneye 
o~ ınemnu eşyalar teslim 
efl\lı ~ktan sonra ( Numara 
b dt) depo ;a sevkedilfr. 

ti~opnun bir kapısınclan 
~ ınahki'ım çınl çıplak, 
'o aıı doğma soyulduktan 
~.öbür kapıdan banyo 
bi~ d sııı.e girer; burada sıcak 
de u. yaptıktan M>Dsa ikinci 
d,~a sevkedilir. Bu ikinci 
~ 2İYİnme deposudur. 

~r ı_ı>ara efendi hapisane i
lo~~ı tarafından verilen üni
\otl ayı, ceket, pantalon, 
bi~ I>, fanile, ayak kabı ve 
tıı~.~ kukuleteden ibaret kos
lü ul" giyer ve höceresine gö-

lır 

ı •. ~ hap· . h . . 
Q~ltı ısanen n ususıyetı 

~ ıı !Uahküııılann ihtilattan 
liitıu olnıalaridır. 

ilı'ld.i~· klınse birbirile görüş-
lh.> Qi it'b; keli. . .. 

·ııı· ' ye Q.eruun yuz-
~ ı de ~ 
'".. . goremezler. Girerb •erıl · ıı nıış olan kukuleteler 
'Yviı.ifeyi ifa eder. 

01'~1~ iki aded iÖZ deliği 
~~~ kukuleteyi mahkumlar 
l~ d • a arn:e her cıkışta 

ogrusu çıkanlışta baş-

!arın ıreçırmek mecburiyetin
dedid r. 

M !ıkum, numarası yazılı 
bir 1 hayı odasına as. ağa 
ve h r dışarı çıkışta boynuna 
tak yı:. mecburdur. Höcre 
ka l 11nm dış tarafında da 
içerd bulunan mahkümun 
u. arası yazılıdır. 
Her Hbah saat yedide (kalk!) 

kampıınası çal!ll". (Numaralar) 
yatııklarını dlizeltirler. 

Birer saat yemek vakıtlen 
vardır e y meklerini odala
rında yerler. Gtinde bir saat 
te bah~ye çıkarak hava alır
lar. Ancak bu bahçe her 
mahkum için ayn ve etrafı 
dıvar bölmelerle çevrilmiş yer
lerdir. 

lahkum haftada iki defa 
p~rşembe ve cumartesi gün
leri sade aile ve' akraba&ı _ ile 
gör" ebilir. O da ortası boş 
ve iki tarafı tel örgülü bir ma
halde ~k kısa bir mUddet ... 

Tel örgüler arkasında gö-
rü• .ı··r ar aki bo~1'Jkta 

ol gal"diyan d aşır. 
M:Uıkfunlr.ı için bir konfe· 

ra,JS ve sinema salonu da var
dır. 

Ha bir defa bu salon-
da toplanııfar. · 

Peki ama h;ıııi bir birkrini 
gömıeılerdi. Bu salond nasıl 
toplanıyorlar diyeceksiniz. 

Onada çare bulmuşlal. Sa
lon yan yana ve arka arkaya 
küçük kamaralardan ibaret. 

Her kamaranın önünde yal
ını bas görülecek bir açıklık 
var. Etrafı da kapalı oldu
ğundan mahküm sahneyi ko
kuletesini çıkararak göriir 
fakat yanında, önünde, arka
sındaki kamaralarda bulunan
lan görmez. 

Bütün bu tedabir edcek 
mahkumlar içindir . Yarın 
(Fresnes) hapisanesinin kadın 
aıablıuınları hakkında ma
lümat vereceğiz. 

l Sonu yarın) 

Bereket kasayı 
kıramadılar 
Balıkesir - Kütahya hat

bmhı «36» ıncı kilometredeki 
inşaat veznesinin demir kasa
suıı kır ak için bir te~bbüs 
olmuş, fakat hırsızlar kasayı 
kıramamışlardır. 

Kasanın içinde «7000» lira 
bulunuyormuş. 

matb:~1:·ııb:ı:;:uı 
~2 ubatta~ 1 Yalnız bazı ~ 
il Türk ve ecnebi 
1 kibar aileler 
il davetlidir 

·ıınıı11111~ 

~on Saat 

Saat on üçü hiç çalar mı? 

Herifin düşürdüğü 
Beyaz bir kdğıHı ve bu karnlık işle bu lcAfjıdın 

muhteviyatı cidden garip daşayordu 

-52- Nakili: A. Cemalettin 
Maks Landri mösyö Kroşenln 

omuzunu tutup dediki : 
- Herif cebinden tabanca

sını çıkanrken yere beyaz bir 
şey düşürdü, farkettiniz mi? 

- Hayır ben bir şey gör
medim . 

- Ben beyaz bir şeyin 
düştüğünü ıördüm. 

iki arkadaş yere eğildiler 
ve bir müddet taharriyattan 
sonra Maks Öjen amcaya bir 
kağıt uzattı. Mösyö Kroşe 
kiğıdı alınca: 

- Haydi çabuk eve döne
limi Dedi. 

Avluya girip kapıyı kapa
dıktan ıonra Öjen amca kağıdı 
çıkanp şöyle okudu: 

dşık deryasile, Işık cebeli 
arasında bir müşareket yoktur. 
Arayınız.» 

GerekÖjen amca, gerekMaks 
Landri bu garip ve esrarengiz 
cümleyi derin bir taaccüp ve 
hayretle okumuşlardı Öjen am
ca gülerek dediki: 

- Tuhaf değil mi? Bu kap
karanlık ve esrarengiz mes'e
leye •Işık deryası» ve yahut 
«Işık cebeli>) ismi -yermek için 
insanın sapıtmış olması icap 
eder. Işık neresinde beyahu? 

Ve kağıt parçasını kemali 
itina ile cüzdanına yerleştirir
ken ilave etti: 

- Mamafi bu vesikayı da 
saklıyalım. Belki de bir gün 
olur işimize yarar. Badehu 
Maksa hitaben sordu: 

Mösyö Landri, sizi bununla 
ikinci defa oluyor ki reh~-
nmda buluyorum. Habrlarsınız-" 

ya ! İlk defasında ...• 
- Aman mösyö o müthiş 

vak'ayı bana tekrar hatırlat
mayın:z .... 

- Pekili ! Ha iyi ki l:ı.atı
rıma geldi : Onu nereye koy
dunuz? 

- Merak etmeyiniz! Emin 
bir yerde ... 

- Çok iyi 1 işte bu suretle 
muavenete mühtaç bulundu
ğum bir sırada karşıma yine 
çıkmış oldunuz • Şimdi söyle
yiniz bakayım : Nerede ibtifa 
ediyorsunuz 1 

- Burada .•. 
- Ne dediniz ? 
- Buuda , Köşkte saklan-

makta olduğumu söyledim. 
Çünkii burada, ;yani cina
yete sabna olan bu Köşkten 
ıiyade benim için diinyada 

Fersude evrakı 
naktiyesi 
olanlara 

Evrakı naktiye mübadele 
dairesi bukerre hesabatını 
sureti kat'iyede kapatmak 
mecburiyetinde bulunduğu ci
hetle bugüne kadar neztle
rinde mukabili tesviye edil
memiş fersude evrakı nakliye 
ashabının, yetlerindeki mak
buzlan ibraz eylemek ve mat
luplarını almak iizere, nihayet 
şubatın 28 ine kadar, cnma 
günlerinden maada, her gün 
saat (9,5) tan (12) ye (2) den 
(5) e kadar, Düyunuumumiye 
binasındaki mübadele daire
sine müracaat eylemeleri be
tekrar ve son defa olarak 
rica olunur. 

İşbu mnddetln hitamından 
llODJ'a metalibaltı nazarı iti
bara alinmamak tehlikesine 
maruz olacaklan a1akadara
na ayrıca arzoluııur. 

emin bir melce tasavvur edi
lebilir mi? Evet muhterem 
mösyö bodrum katında ihtifa 
ediyorum. 

- Ha ,imdi anlıyonım. Es
rarengiz bir surette ortadan 
kaybol:ın yemekler, Franso
vanin -ıözüne görünen hayalet
ler 1 karanlıkta işitilen ayak 
sesleri ve sairenin mahiyetini 
de şimdi anladım. Aferin de
likanlı! Doğrusu maznunun 
bizzat maktelde lhtifa etm~si 
cidden güzel, çok güzel bir 
fikir. 

- Felaket insanın gözünü 
dört açıyor mösyö. 

- Evet öyledir, ama, ma
şallah sizede denn bir kabi
liyet varmış hal Cidden sizi 
tebrik ederim. 

-Ah mösyö Kroşe! Haksız, 
bigünah yere maruz kalmış 
olduğum ağır bir ittihamdan 
yakamı kurtarmak için serbes
timi muhafaza etmek mecburi
yetinde bulunduğumu da unut
mayınız. 

- Niçin cevap vermiyorsu
nuz m!lsyö Kroşe. Yoksa be
nim bigünah olduğuma inan
mıyor musunuz 1 

- Aman mösyö Kroşe, öyle 
suallerimi cevapsız bırakmayı
nız! Hem çok rica ederim 
söyleyiniz bende bir katil 
suratı varını? 

- Bundan bir şey çıkmaz 
mösyö Maksi Ben öyle katiller 
ta111dım ki yüzlerine bakmış 
olsaydınız kendilerini melek 
zannederdiniz. 

Halbuki işlemiş olduklan 
tilyler örpertici senaatlere bir 
afrikalı celladın bile gönlü 
razı olmazdı. 

Bu haklı mülahaza karşısın
da genç avukat başını önüne 
eğdi ve: 

- Evet diye mırıldandı, 
biliyorum her şey benim aley
himde; herkes ve her şey 
mücrimiyetime şehadet ediyor. 
Halbuki ben günahsızım ... 
ÖJen amca birden bire mulıa
tabına sordu: 

- Bigünahsanız suallerime 
sarahatle c:.evap veriniz: Vak'a 
gecesi elinizde tabanca mec
ruh Meryadekin yere uzanmış 
niırı mürde cesedi başında 
ne işiniz vardı? Elinizde 
tutmakta olduğunuz namlu
sundan barut dumanları tüten 
tabanca ne idi? 

( Mabadi var ) 

Muavenete mi:ih
tac olanların 

' mürcaatla1·ı 
Kar dolayısile muavenet 

edileceğini haber alan bazı 

kimseler Vilayete telgraf çe
kerek para istemektedirler. 
Bunlardrn mühtacı m11avenet 
alanlaa.ı. muavenet için Şehre
manetine yazılmakta ise de bu 
arada bazı açıkgözlerin de 
fırsattan istifadeye kalktıkları 
görülmektedir. 

m.unıınaruıuuı11111116MU1111111111ıı · mJQ 

listanbul banka~ıl 
Tarihi tesisi1911 
Mahmutpaşada Abut efendi 
hanındadır, lıilUmum banka 

· mııaıneliitile i tig'al eckr .

1 Vadesiz tevdiata senevi 
,.fi , altı aya • 08, bir se

neye "" 9 biz ve:ıme1ttK•·J 
· !Jlll•]lllııııııııııı11111allllll1!lll'"tt~ıll!l!lın~~ · w~•* 

Sahife !5 

., ~~k·· . 1 

Ho~ivui!· ali·i f c~alar 
( Dolores del Hi yo ) ı1lı11 l(ocası 

(Cim del Riyo) 11ede~ı 01 lü? 

( Dolorcs del Riyo ) kocası ile birlikte 
Meşhur filim yıldızı ( D0'.c.es del Riyo) bugün Hollivutun 

en matemzede kadınıdır. San'atktır yapmakta olduğu yeni 
filimi yarı bırakarak bir köye çekilmiş ve orada yalnız başına 
tam manasile bir münzevi hayatı geçirmiye başlamışbr. 

Buna sebep onun son günlerde uğradığı büyük felakettir: 
( Dolores del Riyo ) nu;ı kocası ölmüştür. 

Olabilir diyeceksiniz. Haber verilen hadisede gazete sütun
lannı işgale değecek fevka!idelik nedir? 

Bunu anlamak için her şeyden eve! ( Dolores del Riyo ) nun 
mazisini bilmek lazımdır. Anlatalım: 

(Dolores del Riyo ) sinemaya intisap edeli henüz pek uzun 
bir müddet geçmemiştir. Bir kaç sene evele bakarsak san'at
kan sinema payitahtından binlerce mil uzakta mes'ut bir aile
nin kadını olarak görürüz. ( Cim del Riyo ) isminde bir 
adamla evlidir. Onu çıldırasıya seftr, birbirlerine tapııurlar. 

O tarihten bugüne dcğru beraberce gelelim. 
Bir kaç aylık bir müddet içinde onun hayatında büyük ta

havvüller olmuştur. ( Dolores del Riyo ) zengindir. ( Dolores 
del Riyo ) mes'uttur, fa.kat ( Dolores del Riyo) meşhur 
değildir. O şimdi bunu istiyor, bu emelinin tahakkukunu 
yalnız sinemada görüyor. 

Koe ( Daloıu del R!yo ) nun d"' üncelerine muhalifti.. 
Bu m fet odum aras:nı s ?:. tuyor e san'atkıir hu 

aıralarda bir gün karanııı tatbike geçerek H !Hvuta hcıreket 
ediyor. 

( Cim del Riyo } kansı için deli olan bir adaırvlu. Bu 
aynhk onu ye'se düşürüyor. L;leri bozuluyor. Karısı öte tarafta 
şöhrete. ve zafere doğru koşarken o her gün bir parça daha 
dÜŞÜJU'. Nihayet hastalanıyor ve ölüyor. 

- Cim del Riyoyu öldlftn bnsıdır! 
Faaryı duyan herkes bu hükmü veriyor. 
Acaba ( Dolores del Riyv ) da b4>yle mi düşünüyor? Son 

güııltrde ihtiyar ettiği hareket tarzına bakılll'Sa, evet 1 

Kadın kıyafetin
de ir dolandırıcı 

İ viçrenin Lokarno 
kasabasında, bir çok 
kimseleri dolandırmı
ya muvaffak olan bir 
cür'etkar serseri ya
kayı ele vermiştir. Bu 
adaının ihtisası kadın 
kıyafetine girmek ve 
kurbanlarını o suretle 
kafese -koymak in-ıiş.i 
Bu adam, son defa, 
bir rahibe kıvafetinde 
·akavl e eYern1i, tir. - - . 
Avans paralar 
~1aliye vekaleti def

terdarlığa bir eınir 
göndererek ı~ıülga Dü
yunu unıunııye ıne

murl:ırına e celce ·e
rilnıis olan avansların 
istirtİadı lüzunıunu bil
dirnıi~tir. Bu enıre 
rağınen bu avansları 
iade etmiyen alakadar 
ınenıurlar hakkında 
mahkemeye müracaat 
edilerek bu paraların 
istirdat edilmesi bildi
rilnıiştir. 

Anlaşılmaz bir 
· tefviz işi 

Geçenlerde Çatalcadan av -
det eden iskan müdürü Tah
sin bey, oradaki meS< • • 
mevzıı balısederl·en bir ınu -
Jıarririıııi:e (( {,'i/iııgir çıjfti -
ğiııin de ı 'asliç mübadillerin
den Hıiseyin beye tef vi::inu. 
yapıldığı » m söylemİ:j ve 
beyanat arasuıclcı bu fıkra da 
gazetemi:e d4'rC'edilmiştir. 

Alcikaılcırlardıı ıı ald'ı:Jınıız 
bir teskereıle, bu De!J<ınala 
rağmen im işin /ıı/IU hal!edil
medikten başk ~nıdi. hıtı bty 
namında bir ;;ıılııı petlerine 
de bu ara:iden hiır.se nı nl -
nııya ı;alı}ıldıfiı kııydeclibııeJ;
teılir. Do.ı/rıısıı bi;; bu 41 
anlıywııııdık. Talısin bey bi:::e 
bıı !ııısıısıı ltılferı i::alı edf'r mi'! 

Mahkumlar ve yeni 
~ arfier 

ist bul ha isaııesindeki 
mahkumlara yeni harllerimizi 
öğretmek üıere maarif müdü
riyeti tarafından bir m m 
tayin edilmiştir. 

Şahadetname tevzii 
C. H. F. Be)ktaş nelt) sin

den «Hallı dersanelni tale
besine tevıi edilecek şaha
dehıame merasimi 18ı"lJ9'19 
pazartesi a~aım 9 da icra 
edileceğinckn d,,v..f1;1- U$'-
rifl•·' 



CUMARTESİ 

lt> 
ŞU~AT . 

1929 

ya çırKıryııı.c mezuu baıııs ise 

~· r1'ı -,· 

Hiç şüphesiz tuvalet hususunda Pertev müstah
zarat1nı kullanmamak büyük bir ihmaldir. Güzelliğin temir 

ev bekası herkesin istimal ettiği Pertev müstahza
ratı ile mümkündür. Çünkü: Krem Pertev, Pertev tuva· 
!et podrası, Pertev briyantini, Pertev kolonya sulan, Per· 
tev diş macunJ, Pertev tırnak cilası ve sairesi en müte· 
raklı:i memleketlerde b:le henüz emsali yapılınıyan pek 

on 

· eyri setain 
Bozca ada ~ostası 

(GELİBOLU) vapuru 16 
Şübat Cumartesi 16 da idare 
nhbmından hareketle [Geli
bolu , Lapseki, Çanakkale, 
İmroz, Bezcaada]ya gidecek 
ve [ Çanakkale , Lapseki , 
Gelibolu) ya uğrayarak Ge
lecektir. 

Antalya postuı 
(ÇANAKKALE) vapuru 1 7 
Şubat Pazar 10 da Galata 
nhtımından hareketle [İzmir, 
Küllük , Bodrum , Rados , 
Fethiye, Fin:ke, Antalya] ya 
gidecek ve dönüşte mezkiir 
iskel..:!erle beraber [Dalyan, 
Marmaı is, Sakız, Çanakkale, 

Matbaacıhk 
kaletinden: 

mektebi m Ü d Ü r I n-G-el-~:.ı_o_ıu_]_y_a_u_ğ_r,a.y_a_c_ak_b_r_. -:ı 
Gcla<a kop ii ba~nda 

İstanbulda Devlet matbaasında bir matb:ıacılık mektebi 
açılm1*br. mektep: 

Tertip 
Tashih 
Tipogtafi 
Litografi 
Kırma ve T eclit 
Çinkografi 

şubelerine ayrılır. Tashih şubesine orta mektep mezunları, 
çinkografi kurslarına orta mekteplerle san'at mektepleri me • 
zunlün, d:ğer şubelere matbaalarda ve atclyelerde çalışan 
işç:l:!rle yeniden matbaacılık san'abna intisap etmek isteyen 
vatandaşlar yaş ve menşeleri nazarı itibara alınmalcsızın kabul 
edılir. Tahsil müddeti iki senedir. Yalnız bı.shih kursları her 
sen'.! dört ay devam eder ve sene ele iki devre yapılır. Mektebe 
girmek isteyenler her gün öğleden sonra saat 3 ile 5 arasında 
Dt"det matbaasına müracaat etmelidirler. 

1'ÜRf{İYE İŞ BANKASI 
Scrn1ayesi: tediye edilıniş 4.0uo.ooo liradtr 

Un1un1i Müdürlük 

Ankara 
şubeleri: 

Ankara Adana Ayvalık 
isı.anhul Trabzoıt Zonguldal\ 
Bursa Balikesir Kaysed 
İzmir ' Gireson lUersin 
Samsun Edremit 

!Uüsail nıuamelılt, kumbaralar, kasalar 

Kongtaya davet 
• 
lstanbul Ticaret ve 
Sanayi odasından: 

lstanbul Ticaret v.:: San:ıyi odas~nın 1929 kongrası: 

merkez acentesi. Beyoğlu 

23G2 
Mes'adet hanı altındc da

irei mahsusada ~ube acentesi 

İstanbul 27 40 

SOÇETA İT1\L Y Aı 1A 
Dİ SERVİTS MARİTTİMİ 

( İTALİA) 
lüks vapuru'19 ' 

! Şubat Salı günü 
saat 18 de 

, sitmar levant 
ekspres olarak 
[ Pire , Napoli , Marsilya ve 
Cenova) ya gidecektir. 

(KONST ANTİNOPLOİ) va· 
puru 20 Şubıı:t Çarşamba günü 
[Burgaz , V ama , Köstence ve 
Odesa] ya gidecektir. 

(SARDENY A) lüks vapuru 
21 Şubat Perşembe 18 de 
sitmar sona ekspres olarak 
[ Rados , Mersin , lskendron , 
Trabluz, Berut, Hayfa, İsken• 
deriye , Mesina , Napoli , ve 
Cenova) ya gidecektir. 

Tafsilat için Gafata merkez 
rıhtım hanında umumi acente
sine müracaat. Tel. Beyoğlu 
771-772 ve ya Beyoğlunda 
Pera palas altında Natta Nas· 
yona! Türkiş turist ecensiye 
T elefsn Beyoğlu 3599 ve ya 
T okatliyan karşısında beynel
milel yataklı vagon kumpan
yasına Tel. Beyoğlu 233.ıA O 
yahut İstanbulda Enimönünde 
İzmir sokağında 8 numarada 
acente vekiline müracaat. 
Tel. İstanbul 774 

l)oktor Fevzi , \lınıt·t 

Telefon: 

• YAZI İŞLERi 

İs. 1202 
iDARE İŞLER\ 

~· 

>Millet melde 
Y cgüne ta ·siye edilecek 

EN SON VE EN DOGl~U 
MiLLET MEKTEPLERi 

KIRAATİ 
SABRİ CEMİL 

Her kes için bilinnıesi lüzun1Iu ilnıl, 
ahlaki, vatani, n1illi parçalardan seçil·
nıiş ve t n son inıla kaidelerine göre 
yazıln11ştır. ' 

Fiyatı 40 kuruştur. 

Milleti mr ktepleri 

ALFABESİ 
SABRİ CE:tı1İL 
Fiyatı 20 kuruş. 

l\!Jillet mt·ktcplcri 

1f ©1~11 IR2~ Jh~lf-ft 
SABRİ CEMİL 

D5rt defterden ibarettir. 
Her biri 5 kuruş. 

~foptan alanlara yüz<lc 60 iskonto 

Sai17 yeri: lk:daııı ~fatl>aası 

Bıçak, çatal, kaşık ve saire sofra ta
kımlannızı satın alırken kat'iyen siyah
lanmayan ve gümüş takımlan yerine 
kaim olan meşhur ( KLARFELD AL
P AKA) markasından başka marka 
vermemelerine dikkat ediniz. Her yer· 

=-~~:!;.;.:: _ de (KLARFELD ALPAKA) markası-
nt isteyiniz. Türkiye için yegane dipoziterleri: J. Şpringer 
ve V. Amon Hasırçılarda Medina han No 2 · 4 

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

gevşekligi ile frengiyi en son usul ve ağrısız şınngalarla 

kat'i tedavi eder. Beyoğlu Tokatliyan oteli yanında mektep 
sokak No 35. Telefon: Beyoğlu 3152 

istanbul Emvali eytam 
müdüriyetinden: 

Emine Makbule hanımın idareye vefaen mefruğ bulunan 
Şehzadebaşmda Fevziye mahallesinde Fevziye caddesinde atik 
15 cedit 36 numaralı bir kıta arsası bflmüzayede 950 liraya 
talibine birinci ihalesi bilicra 18-2-929 pazartesi günü son 
ihalesi icra edileceğinden talip olanlann idareye müracaat 
eylemeleri. 

·AYVA E PIVA ~. KOSU 
Keşideler her ayın 11 indedir. 

k ~872 

devrelerinde 
gerıç kızlarin 

sıl hatı ıçiı: 

ı\RSENGF~HATOS 
en mükemmel mukavvi 
dir. 
E;lZalle]erle ecza depo· 

Jarinda satıltr, 

Kiralık imalat
hane, 

İstinyeda deniz kenarında 
kain muattal imalathane kira· 
lıktır. Küçük sınai müessese 
için pek elverişli, depo içiıı 
dahi kabili istimaldir. 

Galatada Voyvoda soka 
ğında Agopyan hanınc~a Bo
monti · Şirketi müdüriyetine 
müracaıı,t. 

Fatih sulh biriı...ci hı· 

kuk mahkemesiod'!n. l\lustafa 
Şefik beyin A:.:saraydiı Murat· 
paşada 55 numaralı dükkan• 
da Mehmet Ali efendi aley• 
hinde ikame eylediği Tahliye 
bedeli icari ve tahribat dava· 
sının gıyaben cereyan eden 
muhakemesinde müddi müd· 
deialeyhin mübr(.z konturat 
ziyrinde imzasını ve iiç aylık 
bedeli icardan ( 60 lira ) bor· 
cunu inkar h:::.linde i~tiktaben 

sabit olmadığı takdirde ve 
(1020 kuruştan) ibaret bu· 
lunduğu indelkeşif tahakkuk 
eden tahribah lcast ve ku· 
surla yaptığı ve yaptırdığını 

kezalik ispattan acizle cümlesi 
hakkında yemin teklff eyleınİŞ 
ve müddei aleyhin ikametgahı 
meçhul olduğundan gıyaben 

kararını da ilanen tebliğine 

ve itiraz için 20 gün mühel 
itasına karar verilmiş ve mu~ 
hakenıenin 16 Mart 1929 saat 
14 te muallak bulunmuş oldu· 
ğundau müddeti zarfında itiraı 
etmediği takdirde usulün 557· 
405 - 408 inci maddeleri muci· 
bince muhakemeye kabul olun· 
nııyar:ık yeminden nakil ve 
vakıaları mukır at ve itibar 
o!un:ıc:ığı ilan~n tcb!:ğ olur•tf· 

)ıırı Saatin ilri11 tarifi·~· 
Kuruş 

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

124 şubat pazar günü saat 14 te 

Firengi, belsoğukluğu, cilt 
prostas, zafı tenasül ve ka
dın hastalıklarım en son u
sullerle nz bir zamanda mu
t:•H şeraitle tedavi eder. 

2 nci keşide 11 Mart 
üyük ikramiye : J~),0()0 lira 

3u keşidede :J,{)0() numara 
kazatıaca~'ttr 

reltrraf: İstanbul s,ı:ıt ,, 
İlan muhtevlya~ına dikkat., 

Jlunmakla beraber bu husııst• 
mes'uliyet kabul editmeı. 

Dördüncü vakıf hanında üçüncü katta oda meclisi salonunda 
aktedilecektir. 

1- Kongra ruznamei müzakeratı şurJardır: 
1 Sanayi kredisi 
D Ticareti bahriyede kredi. 

2 - Kongrada müzakere cdilnıek üzere erbabı ticaret ve 
sanayi ve şirketler ve müesseselerle iktisadi cemiyetler tara
fından raporu ihzar edilip 

21şubat929 perşembe akşamına 
kadar umumi katipliğine tevdi olunacak mes'elelerde kongra 
ruzm:mesine ithat edilir. 

3 - Kongra, ruznameye dahil olan mevattan başka hususat 
hakkında müzakere ceryan edemez. 

4 - Kogranın müddeti devr.:nı on göndür. 
S - Odaya mukayyet ve müseccel erbabı ticaret ve s nayi 

• ve şirketler ve iktisadi cemiyetlerin işbu kongraya iştirak 
edebilecekleri ilan ve teşrifleri rica olunur. 

Adres: Babıalı, cagaloğlu 

yokuşu köşe başı numara 43 
Telefon: İstanbul 3899 iralık 

Gazetemizde intişar eden 
bütün yazıların hakkı 

mahfuzdÜr. 

Devlet matbaası müdürlü- Abone sartları Kadıköyünde Osman ağa mahallesinde kuşdili çayırından • !700 
g" ünden: dd 1 l'k •.. Vilayetler için: Senelik 00 ayrılmış bir döniim yer, üç sene mü ete, sene ı ~rası altı aylık 900, üç aylık 5 

Terb•ıye 120 lira, müzayede 21 Şubat 1929 da defterdarlıkta yapıla- kuruştur. Ecnebi n"!mlekj~: 
ca!~tır. ( 26! ) !er için: Senelik 3000, a 

aylık 1600, üç aylık 
Şubat nüshası . 1 "' l'> 1 T.aıtımı .. kl 900 kuruştur 

çıktı. Viya a bey. e ·ınilel sergisini »amaz::n 5 ıs4:ı 
M •t k Al f ·ırı c:-;~·i!·~~c ",~~,r~pa~~;,'";'0 ~niı~ ~~. ·~~v~ctl~~ı ı:~~~~~t',;~;;~ez'i~ir~•~";,~ohı~~'~,:~',',·' '[ti ftvİı11 43 aarı ve a e 1 mı 1 er r,nısil olunr.ıakt;tlır. lvı ,., '''"' •ıal ·atın almak İ(ln ycg.\ne '"attır. 'folsllat Güneş 6,54 Akşam 179'14 
talim ve Terbiye hey' - A u '"''" dar th ır '""bll!r. l •anhµl-Viyana ISolya mikilc uçuocü ''"'( Oğlc 12,28 Yatsı 15'16 

eti. tarafından neşredı'lı·r azimet ıe ,,,; t • et . I" a yer"- 100 liradır. llcviyet ıarakaları ıııiııııc.,Ji ikindi 15,22 imsak • 
f:ı.brllerl bulu {~alata t Perapalas kar~ısındaki l'\.1tJ ~cyahat iJarehanelcrindcu 

•ı" 
N .. lı k alınahlll... nal/ ,., 
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