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Gaztelerin bazılarında neı- mi görınüt olduiunu ve yanın-
redilen açık sa.çık resimler hak- daki 2evcesinden utandıgını da 
kında dün bir iki llÜmune rıeıret- ilave eimektedir. 
ıniı ve bu huıusta ali.kadarla- Öh: okuyucumuzun söyledik
ıın tiddetle dikkatlerini cel- lerine ilave edecek tek kelime 
betmittik. ve cilınle bulamadığımız için bu 

Memleketteki gündelik re- kadarla iklifa ediyoruz. 

fiklerimizde ciddiyetini muha- Bir Anket açıyoruz 
faza eden yalnız biri müstesna ( Yarın ) bu aünden itibaren 
olrnak üzre hemen bütün refik-
i ahlak ifsat edici resimleri ne 
erirniz bu kabil neıriyat üze-
i suretle karııladıklarını ö2ren-

r ne dütınüılerdlr. dünkü nus-
h mek ve neticeyi peyderpey neı- ı 
amızda da tee11ürle kayde-

dlld· x..a retrnek üzre bir anket açmağa 
ıKı Ribi bu kabil açık saçık 

n karar ver111i1tir. 
eıriya.tın münevverler ve halk 

a d Bu Anketimiz büyük idare 
rasın il uyandırdıgı fena akis-1 h ınemurları, kudretli Adliye rne-

er er türlü tahmin ve tasav-
murlarıınız ve memlekette ta -

vurların haricinde bulunmak- nınmı1 Avukatlarla Tüccarların 
tadır. fikir Te telakkilerini ihtiva 

edecektir. 

\ ' ali B. ne divor? 
Hatta diinkü neıriyatımız 

gayri Tü!'k vatandaılardan bi
rinin nazarı dikkatini ceJbet
mtı bu zat .. idarehanemf ze kadar lstanbulun en büiük idare 
zahmet ederek bir akıam refi- anıiri olmak haysiyetile dün bir 
kimize dair bazı tikayetlerde muharririmizi Vali Muhiddin 
bulunmuıtur. Beye gönderdik. 

Bu Mu · Muharririmkt kabul eden 
ıevı vatandaıın anlat- M h 

lıiına " u iddin Hey Açık reııimler 
K.& 1'11ore, aeçeıı Akıam Bakır h 

Y reninde akkındakı mütalealarını ve 
ofd 1 k aenç zevceatle hi i l 
o er er en b' ••yat arını ıu kısa ve fakat . . ır gazete almak 
ıhtlyacını duymuı ve fakat ga- çok kuvvetli cümlelerle izah-

t i l elmittir. ze ey e ime alır almaz hica-
bından katlayar~k ceb. k - " Gazetelerin açık resiın 
mak mecburiyeti ahi~~~ s~ ~ ve Yazı hasmal'lrına tabii ben 
hiasetmİıtir. ıyesını de taraftar değilim. 

M · k ~en ahlak ve aeciye sa-
usevı o uyucumuz o refiki ' hib. ol l 

mlzde çır çıplak bir k d - ı · ı an ar bu gazt teleria lıp 
a. ın res- okumazlar! 

. ·1:1htclarz Esraı:;ngiz Bir F~ ... ·a~br•i•k•a .. -·,-

Dr. Dınıonun evinden - ık 
hanım!armeğer rakıkaç. an şı~ ~ık 

Beıiktaıta Maçka cadd . d ÇakçlSI imiş! 
Dionu namında eskı bir beİs~~ e j nışadır ruhl~rı iki fite . d 1 
doktorunun isticarında b le ıye •adere ediltnittir . anı o mua· ı u unan üzn •b 1 • aynı zamanda 
o numara ı evde müskirat rnuha- ~m cı re erini tahaınm·· t' 

faza üd' 1 m k i . l k ur et ır-m ır yetlnce dün taharriyat e çın e e trikli sob . 
yapılmııtır. yapıldığıda görül _ "a tertıbah 

E . " 11 rnuıtur. meyda-
vın tune ere ayrılmıı bod- na çıkarılan bu cesim 

~u::ı katında gayet cesim bir rakı kaamda her hafta y"' rtkı fabri-f: lfikası ~eydbana çıkarılınıı hali rakı f mal ve tık kadı~~ erce kilo 
a yelle ıki Uyük kaza OOO d k ar tarafın-

kilo cibre, 200 kilo il 2 ~n çanta ve or&elerle nakl edil-
nakline mahıus çantal rakkı, ra~ı 1 dıği yapılan tahkikatla 1 l 

ar' orseler mııtır. an aıı -

-------
27 kişi 

' ' arna vapurunda ölenle
rin adedi tesbit edildi 
Marmara faciasının tahkikata 

na dünde devam olunmuıtur. Va
rnaya çarpan Hiriıi Vapurunun 
tamiratına bugün başlanacal. tır. 

Hiriai vas>uruna deniz beşiııci ıube 
den polisler ikame edilmittir. 

Gerek Yunan ve gerıek Bulgar 
gazeteleri hadise kak.kında ne!ri
yatta devam etmektedirler. Yu
nan vapuru acenteliği Varna Yn.

puru acer.tesine mürracaate kaza
zedelerin isimlerini illemittir. 

Son alınan kat'i mahiır.n t 
V arna vapurundan ikisi Ermeni 
c;lmak üzere 27 kiıin\n boğuldu
ğun göstermlıtir. 

--~-------

Kaza yüzünden 
Ankara treni gecikti 
Ankara, 30 (A.A)- Bozoyük 

civarında bir marıandiz treninin: 
iki vagonunun yoldan çıkması 
yüzünden İstanhuldan dün hareket 
etmiı olan Ankara postası yolun 
açılmasına intizaren civar istas
yonlarda tevekkuf a mecbur 
kalmıf ve hüyük bir terhhurla bu 
akıam saat 20de ıehrimlze muva
salat etmiıtir. 

B.l\1. nıedisinde 
Ankara, 30 (A.A) - Büyük 

Millet M eclisi bogün Refet Beyin 
riyasetinde top~anm ı § ve Kunya 
meb'ualuğuna intihap olunan Ke
mal Zaim Beyin intihep mazba
tasını tasdik etmiıtir. Muteakıben 
Brükselde toplvnan milletler 
arasındaki telgraf kongresi tara
fından ittihaz edilmiş olan. ınukar
reratın tasdiki, Bnyük Millet mec~ 
liai 18 2 9 bütçesinde rnünakale 
icrası hakpıdda ki kanun layihası 
ve hudutlar ve sahiller sihhat 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Jurnummüdil~G~GnGn 192gsenesi 

..... " Hareket,, ~ bütçe kanununa müzeyyeı kanun ..... " 
}{ •· · layihası müzakere ve kabul edil-

a ri lc rin ı · ze \ ılh ı~ hedİ\ t:sİ miıtir. ispirto ve meıruhatı keu-

1 Ü'i() - 1 _ K \.,'" T l ~ l" S ı.:\ 
1 

İ liye inhisarı hakkında kı kanun 
bir fırka tezyiline dair kanun ç a r ş a m b a layihası maliye encaıneninin t..I ebi 

} ıll a 
1 

he h &zerine mezkur encümene inde 
taktın· edi)or. edilmitlir. Meclis cumartesi gii n fı 

toplanacaktır. 

1 
gazetesini 

~~ 
~" okuyan her kari rnüve ziden bir de 

A 
Bir fırtına 

: Evlerin damlarını uçurdu EKE 
alacaktır. 

"HAREKET,, i bekleyiniz 

Brest: -30- (A.A) - Şiddetli 
bir fırtına evlerin damlarını alıp 
götürmüJ, ağaçları köklerinden çı
karmıı ve birçok a-emilert hasara 
uğraamııtır. 3 direkli bir Leh yel
kenlisinin sahile bet mil meıafe
de kazaya uğraınıı ve imdat talep 
etmekte olduğu bildiriliyor. 

BU NUSHADA 
ismet Pı. Hz ile ş-k - K 

dık Yaku K d. Hu ru aya, Yunus Nadi, Necmettin 
lal 'İnhis ~ M~d~i'.. amdullah Suphi, fı Bankası Müdürü 
Yıİbaıı h dl ul uirut kHdamdi beyler ve sair. birçok maruf zevata : 

ye er a im edilmektedir. · 
.ı 

:lnkaradcı y('fli inşnllla~bir ll<t::ar 

Ankara: -30- (hususi) - Bu det için teehhüre uiramııtar. 
sene Ankarada bine yakın ev Ye Ç" k 

tm 
n yapılmıı, bunların hepsi un Ü binaların tnıa leTuı-J 

apar a d T- matı A"rupadan getirilınektedtr. 
bitmfıtir. Ankara pek ya~ın a ur- Halbukı 1 

l hl ı rınden biri 1 
Yer f rnallar içı·n y'""nf açı-k ı evim i ıe r e k ~ iyen nen 8 an 1 lısadi seferberlik bu teehhü-

olacaktır. _ rün en Jtı"h 
, nkaranın imar ve terakkı . u im ıebeplerfnden btrf-

D 
h"l" Veka- nı teşkil ediyor. • 

kom'syonu reisi a ı ıye T 
leli müsteıarı Hilmi Beyin fevka- d emın. edildiğine göre Tükiye-
lade mesaisi görülmüıtür. Hilmi e (Canı) (Kirenıit) (kereste) fab-

l - rikaları 1 Beyden aldığımız ma tımata g~re " l'apı acaktır. ElyeYm 111eY-
Ankaradaki inıaat ıimdilik bir mu~-_ .. cut olanlar da teksir edilecektir. -- - -

Aldığı taznıina t «devede kulak» mış ! 

Müflis maryose a şimdi de 
Halici temi_zlemeğ_e talip oldu 

Sabık y ıldı:ı sarayı müst~cir~ 
MaryoSera ıehremanetine yenı 

bir teklifte bulunmuıtur, 
Bu teklife nazaran Maryo 

Halicin tathirini deruhte 
sera b tla .. ce-tmek istemif ve azı şar • 
e etmi•tir. Emanet bu tek-ryan v f k .. 
lifi er: as itibariyle muva ı g~r-

H mes' elenin müzakeresıne 
muı ve . . 
muavin Hamit B. memur edılmıı 
tir. Maryosero dün de emanete 
gelerek(bu mes' ele hakkıne Ha 
mit B: ile temasına devam et-

miıtir. .. J • 
~1arvoseranın ~oz erı 
Yıldız"' sarayı kapatılalı seneler 

geçtiği halde dedikodusu hala deva-
m etmektedir. Sen yor M aryo sera 

dün bir muharrir.imi:te demıı.Ur kt: 

b
. Ben hakikaten emanetten 3 O 
ın l" ıra aldım. Fakat bu, benim 

:aptığun masraf ve düçar oldu
f u~ zarar k~rıısında hiç ınesa-
esındedir. Yıldız sarayındaki eı-

~dad~ noksan olduğu hakkındaki 
ı ıalar gülünçtür. 

d Hell\ ben ölmüı bir adamım 
~mektir. Matbuatın hala benimle 

ugraımapınnı garip bulurum. 
b Benim lstanbula iflaı etmit 

ir adam olduğum hakkındaki 
neıriyat hiç doğru delildir. Ema· 
net yıldızı bana vermeden evvel 
hakkılllda uzun uzun tahkikat 
yaptı. E:ğer öyle olsaydım yıldızı 
bana kiralamazdı. 

Abdülaziz devrinden levhalar 

l 

l'aru11 a~ır rmıel r11.an lnr J.arikatıirclrrı. 

pcıllly<1cna1z ')) 

«Bu da olmam sıcakta11 



Sahife 2 YARIN 

Gl'NLCK M.4.KALE: 

İçtin1ai bir bela POLlS HABERLERi 
Hayli zamandanberi unudul

mu§ olan (Yıldız) ııaı:inosu mes
elesi senyor (Maryoıera) denilen 
zatın Türkiyeye ielmesi üzerine 
Yeni baıtan İstanbulda bir dedi 
kodu çıkmasına sebeboldu. Biz 
bir zamanlnr İstanbuluıı baıına 
bela ve afet keıilmit olan Maryo
seranın ıahaı ile alakadar olmak 
ıneslekimize uyaun değildir. 

ir c~set 
11\'akkaş kalp sektesinden 

vefat etıniş 

<ayboldular! 
Cç lise talebt.sİ n1ek

teptcn kaçn11ştır 
İstanbulda bulunan liseler ta

lebesinden Adil Emin, Ali Osrnan 
ve Alaettin efendiler mektepten 

Fakat iki aündenberi, (Yıldız) 
etrafında çok batka bir takım ri
vayetler, ıayıalar çıkmağa baıladı: 
Yıldı~ sarayının bu sefer baıka 
bir heyet l tarafından yine başka 
ıekillerde iıletileceği söylenmek

tedir. 
Bu heyet acaba ne yapacak, 

(Y ıldız)ı .kumarhane olarak kul
lanmıyacak mıdır? Alınan ve 
verilen haberler bunun aksini 
gösteriyor. Şu halde, (Yıldız) 
gazinosunu (Veli)den çıkıp (Ali)ye 
geçceği ve fakat yine kumar
hane olarrk kullanılacağı da 

anlaşılmıı oluyor. 
Bu haberler ve rivayetler 

karımnda teessür duymamak im
kanı yoktur. Çünkü bu gazino 
lstanbulda işletildiği müddetçe 
bırçok Türk ailelerin mavhına se
bep olmuştu. Yine o menhus ga
zino ve kumar yüzünden canlarına 
kıyanlarda bulunmuıtu. Şimdi 
eski Felaketlerin tekrar yokıul 
İstanbul üzerine çekilmesinde ne 
fayda görülüyor? -Menhus gazinonun tekrar 
açılması mes'elesi ortaya çıktığı 
şu sırada. itin Çok ciddiyetle ve 
etraflı düşünülmesi, o.ıa göre kayt 
altına girilmesi zaruridir. 

İstanbul Halkı zaten geçinme 
dertleri ile bulunmuv, sersemle
miı halde bulunuyor. Yarın meıum 
gazino açildığı zaman yine birçok 
a:lelerin canı yanacaktır. Yine 
birçok saf vatanda§ın itlın terilel 
ka~anılmı§ paracıkları {Frıldaklar) 
üzerine akıp gidecektir. Neticede 
bazı aileler mahvolacak, bitip 
sürünecektir. Şehremaneti üçbeı 
kuruı Resim ala<"ak ve ya fayda 
görecek diye koca bir memleketin 
içtimai sükunu na&ıl tehlikeye 

konabilir-
Diğer ıehrernanelinin yıldızı 

devir bile ettiği te'yid edilmek 
isteniyor Eğer hakikat böyle ise 
emanet ve yahut diğer alakadar
lar, büyük bir vebal_altına giriyor 
demek olur. 

Halbuki, ıehremini Bey ls
tanbula Belediye Reisi hayıiyeti
ıu ite müsait bulunsa hile lstan
bu\ valis1 ııfatile katiyen mani 
olmaya çalıımak çok lazımdı. Po
lis lstanbulda yer yer kumarhane
ler arayıp r<!ddederken, göz önün
de ve resmen bir (kumarhane) 
te'sisine müsade edilemezdi. Buna 
( kulüp) te deme başka bir nam 
da Verilse esas kumar oynatmak 
ve menfaat (cer) etmekti. 

Yok eğer A vrupanın büyük 
ıehirlerinde kumarhaneler vardır. 
denecek olursa, bu şehirlerdeki 
kum'\rhanelere mensup oldukları 
Devlet tabakasını serbestçe gir
mesine müsade ediliyormu bile
miyoruz. 

Fakat hız.ide (Yıldız) sarayına 
saı Türk vatandaılarda gidiyorlar, 
onlarda göz göre göre yutuluyor
lardı. (Yıldız) müstakbel vaziyeti 
yrne böyle olacaksa ne yazık? 

Lakin, bu gazino sırf Türki
yeyi ziyarete gelen ecnebil~r için 
açılacak ve anların burada kumar 
oynamalarına müsade edil r{ 1~c~ 

diyecekıbir ıey yoktur. 

Yıldız kumarhanelerine e T::rk 
vatandaşa devamına tiddeH n: - -

Dün sabah kasımpaşada na

kkaş mezarlıgında bir ölil bu\un
muıtur. 

Zabıtaca hüviyeti hakkın 'a 
tahkikat yapılmıı karanlık Çeşme 
de oturan nakkaş Mustafa oldauu
nu kalp sektesinden oldüg-ü yapı

lan muayeneden anlaşıldığından 
defin edilmiştir. 

'T'oslanııssla ı-•• 
Taksimde Etual sineması önün

de ıöför Recebin 2125 numaralı 
otumobille 138 numaralı Vatman 
Apdullahın tranvay çarpıımfı, oto
mobilin bazı yerleri paralanmıvtır · 

İntihara teşebbüs 
Dün Kumpada oturan Sait 

efepdi zevcesi Kudret Hanıma kav
ga ~tmitler, bundan müteessir olan 
Kdret hanım tentürdiyot içmif in
tihar etmek istemiştir. 

tedavi 

-firar ederek ortadan aaip olduk-
larından bunların her tarafta 
aranılmaları polis Merkezlerine 
tamimen bildirilmiştir. 

Bu üç genç talebenin bir 
kazaya duçar olduklrı zannedil
mektedir, 

Mütegayyip üç efendinin bu
lunabileceii liman ve vilayetlere 
teliraf Çekilmiştir. 

Heın otoınobil henı de 
traınvay çarpmış 

Betiktaıta Mihriban Sultan 
mektebi talebesinden dokuz yaıın
da Ertuğrula ıoför Necatinin 720 
numaralı otomobili çarpmıı, yere 
yuvarlamıştır. Aynı zamanda ço
cuk yerden kalkmadan 554 nu
maralı tramvay da çocuia' çarpmış 
ve bazı mahallerinden yaralanmış-

! tir. 
Ludret Hanım berayı 

hastaneye yatırılmıştır. ____ ,,, _.,,, ---------
Primoderi 'era c. " Fark ası 

Beyoğlu idare heyeti 
intihap edildi 

Evvelki akınm .Beyoğlu C.H. 
Fırkası merkezinde 1930 senesi 
Beyoğlu nahiyeleri kongresi yapıl
mıştır. 

Kongre C.H. lstandul ~vilayeti 
heyeti idare reisi Emin Ali Bey 
tarafından açılrl'\ıf, konire riyase
tine Evkaf müdiri Niyazi B. ka
tipliklerine Fındıklı ~utemedi 
ltımail Hakkı ve Haşim Rafet B.
ler intihap!edilmişlerdir. 

İntihap neticesinde Beyoğlu 
C.H. Fırkası heyeti idare riyaset 
Kamil,azalığa Şehremini muavini 
Hamit,lstanbul Defterdarı Şefik, 
Necip ve liman §irketi müdirl 
Hamdi B. ler yedek azalıklara 
Nazım, Hamdi, Hüsametlin Ah
met, Vehbi beyler intihap edil

miılerdir. 
Metalip listelerinin tetkiki 

için ayrılan encümen azalığına 
İhsan, Nail, Etem İzzet, Cemal 
ve Abdürrahman Adil Beyler in-

tihap edilmiılerdir. , 
Aeyoğlu C.H. hesabatını tet

kik için teıkil edilen hesap encü
menine Mustafa, Dr. kilislt Ri
fat ve müderris Tevflk Beyler 
inaihap edilmitlerdir. 

Ustruma taştı 
Atina: -30- (A.A) - Ustruma 

nehri taımıt ve suları ekilmiş 
ovalari istila etmiıtir. 

ni olmalıdırlar Hatta bize öyle 
geliyor ki, gazino için yapılacak 
mukavelenin birinci maddesi töy
le olmalıdırr. 

"Y:ldız kumarhanesine hiçbir 
Türk kabul edilmez" malumya 
bizde herşeyi sonradan sonraya 
gevşer değişir ve unutulur. 

Maksadımız emri vakiden ev
vel şöyle bir hatıra getirmekten 
başka bir gey değildir. sadece 
vaziyetimizi yapmış ol';lyoruz. 

AHJF OIWÇ 

l~ir n1akale neşr< .. tti 
Madrit: '30- (A.A) - M. Prı

moderivera A... B. C. gazeteAinde 
intişar eden hır makalesinde ida
re\ hazıra ya nihayet vt>rmeğl <ler
pif etmekte \'e hükümelin fimdiki 
idare ile meıruti idare arasında 
mutavassıt vazifesini ifa etmesini 
iltizam etmektedir. Batka gazete
lerde çıkan diğer makalelerde 
şimdiki idarenin bilkuvve mülga 
olduğundan bahsedilmektedir· 

~ .. ı. ii ... 41 .... .. 

Ekallivct ve ecnebi 
ol 

n1ektepleri ınezunları 
Prograrnlar resmi ilk mektep

lerin programlarına tevafuk eden 
hususi, ekalliyet ve ecnebi mek
teplerin mezunlarının resmi lise 
ve orta mekteplerimize kabuli ta
karrür etmittir. 

:< 
ı\lüvezziin nıuhake ınesi 

Üsküdar'da zarflar içindeki 
paraları sirkat eden posta müvez
zii Şükrü efendinin dün °muhake
mesine ağircezada devam olundu. 
Muddei umumi muavini maznunun 
emniyeti sui istimal ve sirkatten 
tecrinıini istedi. 

Karar ve müdafaa 1', in dava. 
ikinci kanuna talik edildi. _____ , "".,,... __ _ 

.__:ui istin1al yok 
Seyrisef ain idaresinde ui 

istimal olduğunu bazı gazeteler 

yazmıalardı. 
Halbuki ınes' elenin bu mahi

yette olmadıiı anlaıılmııtir. 
- • ) .< 

Balık akını 

Karadenizden uskur.ıru akını 

başlatnıştır. Bu rkıııd;- muhtelif 
balıklarda gelmektedir. Uskumru 
piyasaya 45 kuruştan sevk edil
mektedir. Buna ragmen lokanta
lard&ki balık Hatları bu akından 
müteessir o\mamıolardır. 

ISTANBUI VİLAYETi DEFTERDARLIK İLANI 

atıl ı{ kargir ev, ~ .14-
'T edikuJe s!deris S. İınrahor İlyas B. nıahallesi 

ahkatta bir oda, bir heJtı, birinci katta iki oda bir 
sofa, tahn1in e ikn kiynıeti bedeli defaten alın
nıak şartile 900 Jira satış n1uan1elsi aleni nıüzaycde 
ile 7 1«1nunusani 1 B~O salı günü ~aat 14 te def ter
darlıkta yapılacaktır. 

' . " ~ · ,. ou kadının genç, Jcıf Kadel, 
mayilerini cJ • " .1.cunanında elbet ideali•~' 
gönderen aı 

mest olmuılar .. 
takıldı, aülrnelu 

.. '1' • J yarattığı bir erkek tipi yardı' 

~ ıııim 1 itle o tipe uyğun karııaızdan bi' 

· geçirrnekten artıh: 

ııtı. 

_~rafı kırıp 1 risi aelebilir ve koluııuzdaki te· 
liimsede can mfz hanıınınız der ki: 

• • 9 •• erkek kocam ol-
Hesabı ıörüp çıktık. • d . 
Ortalıiı beyaz bir kar taba- P.u aö·::U yal Ana atmayınıJ: 

ka.111 sarmııtı. kl'\ f: ı: nt:&u bu fikri aetiren 1'•' 
Pencerelerden sokaia dökü- dııı~ gü.nfin b · Jnde baıka bit 

len ışıklar ,sanılırdı ki donmuıtu, erk ~Am olabii!r. Ve orospu ııtt 
Herkes evine gitmek üzere o } .. la- ':.1 Jr...ad ııdır! 

ayrıldı. B:·na '!'~~pu diyorlar. Bu•~ 
Gece yarısı üç saat aeçmitti· ıiz bs nu a:- lemeyin, yanınııcl' 
Eh, malumya.. aençlik .. E~e ve L 

1
·''1'\UZ' a temizlfiJae kıll 

kadar gidemezdim, arab-., oto- oları:!! · .ıc· 1ğınız karınıza söyle' 
. n 

mobil çok pahalı olacaktı. yın. •n :>rospu değ;lim. Be~ 
Aklımdan f imşek gibi bit e;::zı:ek pa ·ası kazanan herhaııf 

fikir geçti: Beni misafir edecek b!ı' r - - -ıt erbabıyım: Karın dof 
güzel hanımlarla geceyi geçir- r-_ k fts ie : azizim, Dünyada a( 

mfştik! yafa .. •a ;dı, ne bu Kokaine, ııt 
. Tan~dığ~m bir kapıyı çaJ •am~ t de ~. i ! :onyağa lüzum kalmaı:df 
ıçeri gırdigim zaman her' er · , r-. dJ, yanıma uzandı sıııi1 

gözünden uyku akıyordu D~· ' ..... - ldi. 
t 

diler ki - Elektrik lambası çok af .. 
- Seni misafir edecek ;..:: 

hanım var, yukarda sağdaki ilk 
oda! 

Merdivenleri çıktım, kapıyı 
vurdum, ses çıkmayınca içeri 
giriverdim. 

Gecenin bu saatınde, soğuk 
bir odada, masanın baıına kol
larını dayayarak baıına destek 
yapan bu kadın, beni hayretsiz 
süzdü, elini uzattı, ve bana: 

veriyor! 
..:öndürelim. 
Söndürdük ... 

- Çok karanlık oldu, fimdf,. 
- Açalım. 

Açtık ... 

- Renk çok çii! 
Kalktık, bir kırmızı k!J11 

bulduk, masayı çektik, amptıl6 
kağıtla örttük, yattık. 

- Bonsovar! dedi. 
Yanına oturdum, sigara 

dim, ona bazı tuhaf feyler 
ledim. 

Güldü .. Ve dedi ki : 

- Çok gamlı oldu 
Kalktık, kağıdı . çıkar~ 

ver- ve lambayı söndürdük. Perae· 
söy- leri açtığımız zaman ortatıl<l' 

kirli bir kıt sabahının aydıııbi1 

- Eyi bir adama benziyorsun 
bana bir lira ver! 

- Peki. 

Kapıdan çıktı, aşağıya seslen -
di, on dakika sonra ona küçük 
bir şiıe getirdiler : kokain ! 

Eline döktü,döktü, döktü,bur
nuna çekti. Saat üçbuçuk, dört, 
dört buçuk. 

Dedi ki: 

- Bana bir lira daha ver! 
- Peki. 

Bir fite konyak aldırdı, bar
dağa boşalttı 'le bir yudumda 
içti .. Sonra dedi ki : 

istersen yatalım artık ? 

- Nasil istersen ? 
- Haydi •oyun, yatağa gir! 

Yatağa git-dim, ona bakıyor
dum. L1tvabo'nun batına geçti, 
yıkandı, yıkandı, yıkandı .• Sonra 
ha\'lusunu aldı, kurulandı, kuru
landı, kurulandı .. Aynanın kar
şısında yüzüne dikkatle bakıyor
du .. Güldü! Ve: 

- Orospu .. Ben orospu, ha .. 
Dedi ve güldü : kah, kah, kah! 

Bana_:döndü : 

- Ben orospu.. asla .. Evet, 
orospu, canım, ötesi Varını? Fa
kat ! orospu .. Hayır.. Değilim, 
asla! .. Bu evde bu isimli kadıc
c:ian başka kim oturabilir? Fakat 
temin ederim seni ki orospu de
ğilim ! 

Cevap verdim: 
- Hayır canım ! 
- Hayır ne demek? .. Orus-

puyunı itte. İıte vesikarn, i~te 
hayatım! .. Fakat, oruspu değilim. 
çünki azizim, orospu kimdir bili
yormusun ? Bütün erkekler bunun 
gafilidirler. Masum, temiz karinı 
yanına alır, elbet bir yere gider-

vardı. 

Sokaktan kirli, donuk seslet 
geliyordu. 

Ancak bundan sonra idi1'i 
geceden beri Çarpınmaktan bitip . 
kalan bu kadın, asabi teoennO( 
ler içinde uykuya dalmııtı! 

Kırmızı dudakları, taptılı' 
vücudu, gömülmüı yorgun gözle' 
ri vardı. Kim bilir hangi hatır' 
ve hangi ümitle yaııyordu? · 

Giyindim, kendisine habe' 
vernıeden sokağa fırladım. Buh' 
ran içinde geçen ıu geceyi ,,et 
kakta düıilnürken kulaklarımdl 
ıu •özler çınlayordu: 

- Ben orospu, Ha., Hayıtı 
asla. .•• , 

Zavallı kadın! 
fi alinı lI iism1 

- ~ 

Bors~da 

Dün Borsada ln(liliz lirs" 
1027 ,5 kuruıta açılmıı ve 1029,6 
kadar yükseldikten sonra 1023,6t1 

kapanmııtır. Bu tenzzüle sebeP 
dün İzmirden kambio gelmit olm•-' 
sıdır. 

, . 
HYAl~IN,,IN TAl(\'İJ\11 

Salı 

3~ 1929 

Güneşin doğu:.u: 7,23 

Namaz vakitleri · 

sahalı öğle jkindi akşam ) ut~ı imS'l~ 
7 ,25 1,09 14.32 16,11418,23 5, 
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Mısır Basveki!i istifamı ediyor"? 
.:. 

-·>ı. .<· 

l~ugün karşılaşı)·orlar 

5E:nHe 3 

MEMLEKET HABERLERi 

Buhran varını, yokn1u? 
- i .:mir me/;f ııbıı -

ticarette bir gayri tabi ilik hi.sıl 

olmuştur. Ticaretin yüzde beıi, 
onu birdenbire bine ikibine çık

mıştır. Halbuki Harbı umumiden 

Kıral Fuat iktidar n1akanıına ekseriyetin lideri 
olan Nuhas Paşayı davet (decektir 

Bu gün Taksim stadyomunda 
Oskar il ile Galatasaray takımı 

arasında bir maç yapılacaktır· 

İzmir ( Hususi ) - İzmir, iş, 
ticares şehri olduiunu senelerden 
beri dinler dururuz: Rıhtıma va
purlar gelir gıder, rıhtıma üzüm, 
incir eglir gider, halk bir hay huy 
içinde çarpinir durur. 

Sonra, her rast geldiğinizin 

söıüne kulak verirsiniz:Bila istisna 
herkesten şu nağmeyi duyarsınız: 

evvel bir aylık mesai ile birkaç bin 
lira kazanan tüccar, bir kaç yüz 
hin kazanınca ticarette yeni bir 
devrenin açıldlfına kani olmuı 
bunun ilanhaye böyle devam ede-

' ceğine kanaat getirmiştir. 
'ı Halbuki seneden seneye tabii ~ahtre, 30 {A.A.) _ Zannolunduğuna. göre Başvekil Adli .P~oa 

bu ıun öğle vakti istifanamesini verecektır. Meşrutıyet kavanınıne 
teyfikan Kıral Fuat yeni kabineyi teşkil etmek üzre ekseriyetin 
lideri olan Nuhas paşayı davet edecektir. Bu kabine, 192R senesin-
de kanunuesasinin ilanından beri ilk defa olarak tamamen V eft fırkası 
ınensuplarından mürekkep bir kabine olacaktır· 

* * ,.. 
Yeni bir vapur sirketi 1\~iret nıektehinin lağvi 

Kalıirellen yıı:ılıyor: 'l JJııydııttan bilcliriliynr: 

Mııır zenginlerinden Emin Aıayir çocuklarının talim ve 
Yahya paıa maliye nazaretine terbiyesile bunlardan zabit y~tiş
ıtıüracaatle büyük bir sermaye ile tfrilmesi için Harbiye Nazareti 
tetldl eyledtjl vapur ıtrketi için evvelce bir mektep açmıştı. Bu 
imtiyaz latemiıtir. Nazaret meı- mektepten matlup olan istifade 
elenin tetkikini seyrisefain komis- hiııl olmadıiı gibi harbiye mek
yonuna havele etmiıtir. tebi varken ayrıca niasraf edil-

Mezkür tirket teıekkül ettiği tllesi doğru olmayacağından Na
takdirde, biri Mısır bankası ıirketi zareti Müıarünileyha gelecek 
ve diierl bu olmak üzre Mısıda seneden itibaren aıiret mekte
iki büyük vapur ıtrketi olacaktır. binin lağvine karar vermiftir. 

Her Vatanperver mısırlının en ~1 ısırda dahili sa na yi 
mukaddes vazifesi böyle milli -

İ skı'miı'rİ!Jt><l 1•11 yazılıyor: 
tirketlerin çogalmaıına hizmet 

Mahalli ıanayiin inkiıaf ve ve muavenet etmektir. 
terakkisini temin makıadile Mı-

.i\l ısı rda çekir~c sırda knıat olunacak fabrikalar 
1\ alıired1'11 ya:ılıyor: için hariçten celbolunan makina 
Elariıten ziraat naza.retine aelen ve sairenin gümrük resminden 

bir te}arafnamede bir kilometro 
istisnasına dair gümrük kanun-

boyunda ve 800 metro eninde 
b namelerlne madde ilave olunmuştur. 

ir çekirae kütlesinin çölden ge-
lerek Mmr arazisine doğru uça- Bu kanundan ilk istifade eden 
rak aeçtiil bildirilmektedir. yeni küıat olunacak fanila ve 

T elarafta bildirilen Ta yaran çorap fabrikası olup celbettiği 
lsttkametine nazaren çekirgelerin alat ve edavatın kıymeti 7800 
Mısıra aeçe ki · l ingiliz lirasıdır. • ce erı yer er memur-
larına bu T l d J 
h tnuzur tnahlnkatın itn- e 1 it nlektup arı 
ası ıre 

et l . mezruata lkal zarar ·':>cmıdmı yazılıyor: 
me erıne meydan verilmemesi B 

için ziraat na ... aretı· ir müddett~n beri bura ga-
' tarafından zete ·ı · teblig'lti lazime 1 d"l . . cı erı arasıra tehdit mektup-
cra e ı mııtır ları l l B 

C .. b · · . . ' a ıyor ar . u mektupların 
e rı tezvıcın ılo··1sı 1 hulasası .. H-kA l h c u um etten para a an 

lfoyd<ıllau ya:ılıyor: ve bu sebeple hükümeti müdafaa 

Şimdiye kadar afiret ve kabı- eden her ga:ıete ıahibi katledile
lel~rinde kadınları velileri istedik- cektir ,, den ibarettir. 
ler .ne .verirler ve b h p l -
d l . u ususta ka- o is bu mektupların kimin 
ın arın reyı .. b 

Bu maç hakkında bir fikir ve
rebil ınek için İsveç milli takımı 

1924 olimpiyadında üçüncü gel
mesi kafi değildir. İsveçli misa
firlerin bugünkü oyunlarını gör
meden onlar hakkında doğru bir 
fikir beyan edilemez. 

Bu cuma küçüklerin kupa maç
ları yapılacaktır. İstikbalin kıy
metli oyuncularını içlerinden 
seçeceğimiz bu küçükler, kupa 
maçlarına çok ehemmiyet ver
mektedirler, hatta idmancılarına 
aiabeylerinden daha fazla itina 
ediyorlar. Onunçündir ki küçük
lerin ınaçları büyüklerinkinden 
heyecanlı oluyor. ___ _,,,...,,,.....,..,.. __ _ 
Kömür deposu 

- • )A .<· -
ı-·eklif tetkik edi)ivor 
Şehrimizde asri bir kö~ür de 

posu tesisi hakkında bir ecnebi 
grup tarafıudan emanete bir tek
lifte bulunulmuıtur. Bu teklif esas 
itibarile muvafık aıörülmüt ve tet
kika başlanılmıttır. 

Gazeteler da va sı 
İrtiıa hadisesi dolayısile Son 

saat gazetesile bütün sabah refik
lerimiz aleyhine açılan davaya 
devam olundu. Son saat · mes'ul 
müdürü gelmediği için muhakeme 
4 kanunusaniye talik olundu. 

13ir ihtiJ<ls davası 

Buhran! 
Bunun üzerine ticaret haya-

tımizın umumiyetinde hakikaten 
buhran varını, yokmu diye düşü
nür ve bir neticeye varamazsınız. 

ilmi heyetlerin tetkık ediyoruz 
diye paptıklari tetkik seyahati 
gibi değil, alelade gezmek kasti 
ile uiradığım köylerde bu işin 
birde köylü noktai nazarından 
nasıl telakki edildiğini öğrenmek 

istedim. 
Meğer köylü vaziyetinden me-

mnun değilmi imi§.!. 
Köylüye nazaran buhran yok 
. et mü•evveı değil, kazanç 

vazıy • 
yolunda imif .. Allah bereket ver-
sin mahsul para etti, mahsulü 
sattık, eh, 'yağmur biraz zarar 

d . . e de 0 kadar ehemmiyetli 
~er ı ıs 

d 
x. •1 Görüyorsunuı ya.. Gele-

e11ı . . . ı 

k 
için çalıııyoruz, diyor. ce sene 

Ayni zaınanda köylüy~ dik-

k d . ·z Yiyecek ekmegı oldu-at e mı 
" ""b" k merinde de paraıı var gu gı ı, e 
Halbuki o köylü bir zamanlar p~-

bir tarafta kalsın; yiyecek eK
:ek dahi bulamazdı!.. öyleyse 
Buhran şikayetini ağızlarından 
düıünmiyenler kim ? " " 

Bir kaç gündür bu duıunce 
kafamı tşğal edip duruyordu. 
Dostlarlarla konusurken yavaş 
yavaı şu netiçeye vardım; Buhran 
diye her zaman tikayete alııan-

1 ·k·ye ayrılıyorr: 1 

hale giren ticaret, bu kabil tüc
carları beyhude yere bedbin 
etmiştir. Gayri tabiilikte elli bin 
lira kazanan bugün on bin lira 
kazanması ona şikayet vesileıi 
olmuştur. 

2 ...._ Köylünün kasabaya, 
oradan şehre akın eden kısmı var
dır ki buda erbabı ticarettir. Bu 
kunnıdan olanların köyde iken 
hiç olan ihtiyaçları, kasabada 
artıyor ve şehirde büsbütün beli 
oluyor. Şu halde onun aözü daima 
b" "k uyu it yapan, çok kıtzana-

nın Üstündedir. Filhakika ona ye
tişmeğe çalıısa muvaffak olması 
ihtimali vardır, fakat, it böyle ol
ınıyor, bilakis onun kadar sarfi
yat Yapması ile nihayet buluyor 
ve ka:ıanç tabii yola airmeye 
~~tladıiı için azalıyor: Buhran 
ıııe hu halin adıdır? 

Hükumetin ithalat ve ihra
cat arasında temin• çalııtıiı 
i:iiva:ıene elde edildikten ıonra 

u iÜn tabliye doiru yol alan 
kazanç, ortadan herkesin afzına 
sakız olan Bnhranı kendilifinden 
izale edecktir. Buna asla ıüphe 
olmasın. 

Gördüklerimden, konuıtuk-
larımdan şu neticeye vardım: 

Köylüye bu ~nk6ne nazaran 
biraz daha refah vermek lazım
dır· lüccarın söylediğı buhran, 
zarardan değil, noktan kardan 
ibarettir. Bu ise buhran değildir! 

il: lI ar ı ı H b. umumi dolayısı e 
1 - ar ı _ o ;;,_,.Q _......._ _ _ _ 

Balo elbiseltri yerli k~aştan yapılacak 

T~sarruf cemiyeti bir tuvaletin 
bütün bir nıevsım kullanılmasına 

karar vermiştir 
mezlerdi B ne ... muracaat ile et- tarafından yazılıp gönderildiğini 
t ki · u agır ve fena usulün anlanıak için tlddetle tahkikat yap-
er ve kadınların evlennıek nıaktadır. 

Tütün inhisarı memurlarından 
olup i bin küsılr lira ihtilasile 
maznun Şükrü, Ferit, Adil, Kamil, 
Talat Beylerin muhakemesine 
devam olundu. Maznun vekilleri 
Şurayı devletçe.lüzuı11u muhakeme 
kararı verilmesi lp~ım geldiğini 
söyledi. Müddei umuınilik mahke
meye devam olunabileceğini söy
ledi. Mahkeme devanıı muhakeme 
kararı vererek davayı talik etti. 

Milli tasarruf cemiyeti ida~e l 
. d .. bir içtima akdeylemıı- J 

giymeleri esası kararlaıtırılmııtır. 
Bundan baıka kadınlarımızı yerli 

mal iatimaline teıvik için kon

franala.r tertibi ve hanımlar ara

sında a.z.a kaydı eıaıı tenıip edil
mittir, 

hususunda cebredilmeyerek k M 
en- nıısır l ·, l b 

dilerinden reylerine muracaat . . ... l c.nız ta t <:.'Si 
edilmesi hakkında hükumetin ka- l\.alııuclen bil<iıı·iliyor: 
hail. ve "afai~ rüesa sına vaki olan H~~iill\et deniz fennini öğren-
teblıgı uzerıne ekserisi bu itiyadın tnek ıçın 1922- 1923 1 . d 
terkini ve kadınların bu ağır yük- İngiltereye 18 tal~b ıe~ederın . e 

e gon ermıı 
ten kurtarılmasını kabul etmiı- idi. Geçen sene bun\ d d 
1 d k 1. ar an ye isi 
er ir, i ma ı tahsil ederek d 

.., •Y av et etmit 
1 ıbbı nıustalızarat \re d~ge:-leri de hu •ene avdet ede-

)·/ d. 1 . . cektır. 
& :·1•11 <'tı!Jı'ı c11 lıılılıriliyor: 

Mısıra ithal olunacak her tür
lü tlaç ve mustahz.aratı tıbbıyenin 
Sihhatl umumiye idaresinden mü
saade olunması usulden Mi. 

Bu kerre Sıhhati umuıniye 
müd!riyeti Rusumat Nezaretine 
yazdıiı bir tahriratta seyahların, 
yolcuların kE"ndi istimalleri lçin 
beraberlerinde getirecekıeri tıbbı 
ecza ve mustehzeratın bila ruhsat 
idhalini emretmiıtir. 

Gümrük idaresince ticaret 
için olmayıp ıahsi istimale mah

ıus oldu&una kanaat hasıl eylediği 
ilaclar istizanıız ithal edilecektir. 

Esnaf hakkında tet birler \ 
Emanet müfettiıleri, esnafın 

heledi talimata süreli rivayetleri 

hakkında tetkıkat yapmıılar ve 

bu hafta her müffettlı ayrı ayrı 
bir proje TÜcude getfrmlıtir.Bu pro

~eler tetkik edilerek bir karar 
r evilecektir. 

Hükumet bunlara. ıenevi 144 
lngiliz lirası maaıla m··ıA . . u azımısani 
rütoesi tevcihille ve icap eden 

yerlere tevziine karar vermiıtir. 

İrakta ınedeııi nikfıh 
!1rı!Jılt1llwı bildiriliııor: 

Evkafı umumiye rnüdirliği, bü 

tün medeni memleketlerde olduğu 

gibi tescili nikah için bir daire 
küşadına karar vermiştir. 

Bu nikahı illedeni usulü §im

dilik yalnız Bağdatta tatbik edile-

cek ve sonradan bütün İrak mem
leketlerine teşmil edilecektir. 

yeni sokak isinıleri 
Demiyeti belediye idare encü

meni sokakların isimleri hakkın-

da tanzim P.dilen cetvelleri tetkik 

etmektedir sokak lavhalarının 

talikı yakında bir müteahhide 

ihale edilecektir. 

- ·>' .<· -

Bir oton1obil h1zın1 
iki kitilik az kullanılmış satı

lık bir otomobili olanların matba
ır.ıza ( Ş.Z) adresine tahriren mu
racaatları. 

ılLESi TE:;EK/\üR 

Giyim hususunda mütkülpe
ıent olan ruhumu tatrnin için uzun 
zamandnnberi iyi bir terzihane 

arıyordum. Gazetelerde gördüğü 
bir ilan beni bir Türk nıüessesin4' 
celbetti ve aradığırna kavuştur
du. Evet (Sultan hamatnında Ha-

. · ·· t" de san Pertev müessesesının us un 
( Hadiha Vedat) hanımın terziha
nesinde yaptırdığım manto tuvalet 
o kadar zevkime rııuvafık ve ku
sursuz bir tarzda 0Jrııustuki ken-

eli ihtiyacım dediğiJll gibi türklerin 
de incelik nefaset 'f/e san'at husu
sunda hiçbir zaman geri kalmıya
cak kadar sebat sahibi oldukları
nı tebrik ve teşekkürlerimi kıy
metli gazetenizle neırederseniz 
buda benim için bir iftihardır· 

Maçka palasta 
Fi a11N· Lulfullcilı 

- • ) " (• -
İkraz işleri 

Maaı cüzdanı, mücevherat 
esham ve tahvilat, halı V.S. mu
kabili çok müsait ıartlarla para 
verilir 

Sirkeci - Erzum han No. 18 
Tel lat 3753, 

heyetı un .. M 
B . t·ma maarif emını u-tir u ıc ı 

f
.f Beyle Kadın birliği, Esir-

za er ·11 .• t• k 
d ·ang" i mümessı erı ıı ıra geme er 

etmittir. 
• Dünkü içtimada bilhassa ka· 

d 
l rımızın tasarrufa alııtırilma- Şube tasdik edildi ın a "1 .. t•• B 'ele si görüıu muş ur. u 

tarı mes 1 Milli tasarruf cemiyeti Islan• 
··rnleden olarak hanım arımı;un 

~~)o elbiselerini yerli . kumaıtan • bul ıubesinin tasdik edildiği dün 

1 ttirmeleri ve bır senelik Ankaradan ıehremanetine bild I• 
ima e . lb. 1 ·ı . 
balo mevıiıni~de aynı e ~Y.!__ r~ mıtllr. 

--~ 

irtihal .,.. .~- . 
1 l ldarei hususiye nıühendisle-

;ı1 Lı htel if yer ( r{ e n - rinden çıldır Ümerasından mer-
(lt ı·sha n t ler açıklı . hum s·· ureyya Bey bir senedeberi 

Singer kumpanyası c·H Fır- hastalıktan rehayap olamıyarak 
kasının muavenetile kumkapıdan dün kadıköyünde Mısırlı oğlu ci-

B k k .. ·· de de bir dikiş 1 < sonra a ır oyun varınaa Osmanağa mahallesinde 
ve nakış salonu açmıştır· Aali ağa sokağındaki hanede ve-

Burada bir ayda 80 hanıma fat etmiştir. 
ders öğretilmiştir. bir C 

meccanen f d enazesi bugun 12 de kaldırı-
h ft onra Koca Muıta a pafa a l k k 

a a 5
• • k l caktır. ara aracaahmetteki aile kab-

da yenı hır urs açı a . , 
Aksarayda bir salonda faalı- rıstanına defnedilecektir 

yetine deva~-~~;~dir • •••••••••••••••••••••••••• :~~~::~1 •• ~::~::~~~: •• ~.:::·:::ı 
Tahliye ediJdilcr. ır Bü GüNKU HAVA 

Edirnekapıda ıütcü apostolun Dün azami hararet 12 aı-
katili olarak yakalanan iki maz- garı 2 idi. Rüzgar ekıerl-

d yetle şimalden esmiıUr. Bu-
nunn 3üncü müstantik tarafın an gün rüzgar ıimalden eıecek 
isticvap etmif ve cinayetle alaka- hava ya~murlu olacaktır. 
ları görülmediği için tahliyelerine 

karar vermltllr. 
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1 -- EMNİYET SANDIÖI EMLAK MÜZAYEDESİ 
ı:1:· SAfii-'1'; lffj# 

Kat'i karar ilanı 
Maza- Muham- İkraz merhunatın cins ve Borçlunun 

ismi yede men 
bedeli kıymeti 

L. L. 
1a5 810 

965 4is15 

176 1680 

205 397 

285 464: 

335 738 

192 408 

895 1500 

825 800 

155 302 

numa
raıı 

nev'ile mevki ve 
müıtemilatı 

9159 Büyükadada Nizam mahalle ve 
ıoka~nda eski 17 ve yeni 1 O nu
maralı yüz yirmi arıın arsa üzeri
nde kararir iki buçuk katta altı 

oda, bir ufak sofa, bir mutfak ve 
doksan arıın bahçeyi havi bir { 
hanenin tamamı Madam Aryadini 

!0150 Şehzadebaıında ağayokuıunda Ke
malpata mahallesinde Ağayokuıu 

caddesinde eski 14 ve yeni 4 nu
maralı dört yüz doksan bet arıın 

arıa üzerinde bir katı kargir iki katı 
ahta.p obnak üzere üç katta on 
bet oda, dört salon ve bahçede 
altınıt arpn üzerinde bir mutfak 
ve çamaıırlığı ve iki bin yüz otuz 
dört arıın bahçeyi ve derununa 
cari mailezizi havi konağın tama-
mı Nazım 8. Şadiye H · 

12594 Peykanede Tahtaminare mahalle
ıinde Şeref iye caddesinde eski 
34 ve yeni 44 numaralı yüz elli bet 
artın üzerinde kargir üç katta on 
bir oda, iki ufak sofa, iki ufak taı
bk iki mutfak, iki kuyu ve yirmi 

arıın aralıiı havi iki bölüklü bir ha-
nenin tamamı Ahmet Hulusi, Ömer 

Cemal, Beylerle Fat
ma Zehra, Behiye ve 
Atıfet Hanımlar 

t 3752 Kasımpaıada Hacııaban mahalle
sinde Akarca ıokağında eıki 14 
ve yeni 32 numaralı yiiz dört aTflD 
arsa üzerinde ahıap iki katta altı 
oda. bir ıofa, bir mutfak, bir kuyu 
ve ;üz altmıı dokuz arım bahçeyi 

E ·ne Nüzhet H. havi bir hanenin tamamı mı 

187,.86 Mollagüranide Seyitömer mahalle
sinde Küçükhamam sokağında eıki 
mükerrer 66,66 ve yeni 92 numa
ralı yüz otuz sekiz arım araa üze
rinde ahpp iki buçuk katta yedi 
oda bir ıof a, bir mutfak, iki kuyu 
ve iki yüz elli ıekiz arıın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı İsmail izzet 

1
B· 

Emine Ruhı~ır ve Ayte Şerife H. ar 

14245 Dıvanyolunda Firuzağa mahallesin
de Kuyulu ıokatında eıki 1 O ve 
yeni 18,20 numaralı yüz bet arıın 
arsa üzerinae kargir üç katta altı 
oda, bir sofa, bir mutfak, bir kuyu 
selcıen arıın bahçeyi havi bir 

hanenin tamamı Emine H. 
15108 Oaküc:larda Kazaskerahmetefendi 

maballeainde Etmekçibatı ıokağında 
eıki ve yeni ı nnmarrlı yüz otuz 
bet artın arsa üzerinde ahıap iki 
katta beı oda, bir sofa, bir mutfak 
bir kuyu ve yllz arpn bahçeyi havi 
eskice bir hanenin tamamı Yahya Ef • ve 

15165 Beyoflunda Kulotlu mahallemde 
Külhan ıokağında eıki 12,12 mü
kerrer ve yeni 12, 14: numaralı dok· 
ıan ıeklz arıın arsa üzerinde yarım 
kargir beı katta dört daireyi mür 
temil beher dairede ikiıer oda, birer 
uf ak ıof a birer mutfağı ve bodrumda 
aynca bir oda ile çamaırrlıjı bir 
tavan arasını ve on altı arıın aralığı 

Sibire H. 

havi btr apartımanın tamamı Mehmet Kadri Ef · 
15346 Kasımpaıada Hacııaban mahalle

ıtnde lmamefendl sokağmda eıki 
6 ve yeni 4 numaralı yaz elli arııa 
arsa üzerinde ahpp iki buçuk katta 
altı oda, iki ıofa, bir kuyu ve eft'" 

üsate balkon ve clha•oüma ve otuz 
arıın üzerinde ahpıp bir mutfak ve 
liç yüz yirmi arıın bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı Hüaeyln Hö1amettfn Ef. 

15945 Akaarayda Oruçca.ı mahallesinde 
Kiilhan solcajında eıkl ve yeni 5 
numaralı yetnıif arıın araa üzerinde 
zemtn katla beraber ahıap iki bu 
çuk katta biri ufak olınak üzere 
bet ocla iki, eofa. bir mutfak, bir 
kuyu ve yirmi iki arıın arabiı havi 
bir hanenin tamamı Halil Ala 

109 202 

125 240 

1480 3090 

2065 5809 

260 546 

15950 norhorda Sofular mahallesinde Ha
midiye sokağında eski 7 ve yeni 
2 3 numaralı altmıt arıın ana üze
rinde ahıaP üç katta dört oda biri 
ufak o\mak üzere iki ufak sofa, bir 
mut{ak, bir kuyuyu havi idi Te 
eskice bir hanenin tamamı Halil Ağa 

15951 Horhorda Sofular mahalleıinde Ra
gıpbey sokağında eski 24,26 'Te yeni 
24 numaralı yüz yirmi arıın arsa 
üzerinde ki.rgir bir katta iki oda, 
bir mutfak ve yüz kırk sekiz arıın 
bahçeyi havi mukaddema dükkan 
elyevm bir hanenin tamamı.Halil Ağa SıdıkaH. 

17387 Sarıyerde Mesarbumu caddeıinde 

eski 16 ve ye:ni 7 9 numaralı yüz 
elli altı arıın arsa üzerinde kargfr 
iki katta beı oda, bir ıofa,btr mut
fak ve altında bir dükkanı ve kırk 
dört arım bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı Mehmet Ef. Fatma, Mü,erref Ve 

Tahire H. lar 

17854 Kandillide Mezarlık sokağında es
ki 15 ve yeni 6,6- 1,6- 2,6- 3,6-4 
nuınar&.lı iki yüz seksen arıın arsa 
üzerinde ahıap üç katta on yedi o
da, bir ıofa, bir kuyuyu ve yüzalt
mıı beı arıın ar8- üzürinde bir mut 
fak ve bir ahır ve iki dönüm bin 
yüz elli beı arım zira bahçeyi havi 
bir köıkün tamamı Zahide H. 

18313 Samatyada Beyazıdıcedit mahalle
ıinde Saıuatya caddesinde eıki 65, 
65 mükerrer ve yeni 99,99-1 numa
ralı yüz otuz arıın arsa üzerinde 
yalnız dükkanın ön tarafı ahıap ve 
diğer tarafları kireir olmak üzere 
bir katta bir oda, bir ıofa, bir mut
fak ve bir dükkanı ve otuz dokuz 
arıın bahçeyi havi bir hanenin ta-

Keınal Ef. manu 
3530 15735 19524 Beyoilunda Feriköy ikinci kısım 

mahallesinde Kır sokağında eıkf 3,3 

mükerrer ve yeni 41 numaralı iki 

yüz otuz sekiz arım arsa ü~erinde 
maa çatı kirgir altı katta biri ufak 
oda kiler ve biri hamam odatı ol-

480 

' 
mak üzere on yedi oda, bir ıalon 
ikisi ufak olmak üzere üç ıofa, bir 
mutfak, bir hamam ve dört yüz 
otuz iki arıın bah~eyl havi bir ha-
nenin ~aını Cenan H. Alp ve Mehmet 

Celasin Beyler 

584 19619 Haydarpatada Haıanpaf mahalle 
sinde eski Taıköprü ve yeni çık-

Ya ı ından itibaren ilanlarınızı 
nc:şredeceğiz. 

Karılerimize yılbaıı ınünasebetile btr hatwa 
ve kolaylık olm.k iizere, rneccai ilin ıütunları 
açnıağa karar verdili'tnizt yazl'll1'tık. 

Yarından itibaren bu ıütunhtnmaz ka'rikrimlz 
için açıktır. 

•:• İş arı} anlar, 
•:• İşçi istiyenler, 
•!• Bir şey kaybedenler ve Lulanlar, 
•) Adres soranlar ve adreslerini 
•) vermek istiyenler, 
•:• Gaiplerini ar1yanlar, 
•:• 'M.uattim bulmak arttı edenler, 

hususi ders vemıU istiyenler: 

ilanlarını bize 
gönderebilirler. i • ilanların üç, dört ıatırı tecavüz etmemeıl, : 

okunaklı bir ıekdde yazılması, ticari mahiyette i 
olmaması ıarttır. 

ı~· •t ı~ı~~) <..+• 
··--~-~-~~§~~'§~§999~ 

31 KlaUnuevvet 

- 1 j -
maz Fıstıklı ıoka

fında eıki 7 ve 
yeni 1 7 numaralı 

seksen arıın arsa 
üzerinde ahıap üç 
katta dört oda, iki 
ıofa, bir mutfak ve 
doksan dokuz arıın 
bahçeyi havi bir 
hanenin tam&mı. 

HtirmQ.z H. 
860 3568 19659Yenikapıda K•ttp

kasım mahalleıinde 

Yalı sokaiınc:la esk 
13 ve yeni 15 nu
maralı yüz ıekıen 
al'fln ana berin
de kaıir maa zemin 
iki buçuk katta 
biri yemek odaıı 

890 3603 

280 948 

800 693 

olmak üzere onbir 
oda, iki sofa; bfr 
mutfak bir kuyu 

ve yeünit ~yedi arıın 
bahçeyi ha vl bir 
han~nin tamamı. 

Htrlltaki Ef. 
19790Haydarp&fada Oı-

manaja elye.aı 

Haaanpaf& mahal
leainde eaki K.ızlar
aiaıı ve yeni K.ız
larçeımeıt ıoka • 
ğında eıkl 2 mu
kerrer ve yeni 34 
numaralı yüz alt

mıı bet &l'fıD a'1P 
üzerinde (kt ka tJ 

ahıap yarım katı 

klrirlr olmak üze· 
re iki buçuk katta 
altı oda, iki ıofa, 
m'Gtfak hfr kufU 
ve yQz ~t 

Pört arıın bi~ 
havi bir haııfril'bl 

tamamı 

Mehmet Reırt 8. 
1981 SAnarayda Ki.tip 

nıaalahatUn ma
halle ve caddealn
de nki 20 ve ye
ni 2 2 numaralı 
yüz bet arıın aru 
üzerinde, abpp 
üç katta alb oda, 
iki 10fa, bir mut
fak ve iki.yüz kırk 
alb arım bebçe7i 

• havi bir hanenin 
tamamı T efaire H. 

1985 ı Üıküdarda Ahmet· 
çelebi maballeain
de Açıktürbe ao
kaiında eıki 83 
ve yeni 39 n11ma· 
ralı dokaan artın 
arıa fü erinde ah· 
ıap iki katta dört 
oda iki sofa ve 

elli beı arım ar
ıa üzerinde bir 
mutfalı ve kırk 
iki arıın bahçeyi 
havi bir hanenhı 
tamamı Hallçe H. 

19880Kocamuıtafepaf& .. 
da Çıralıhaaan ma· 
hallesinde AHfalcıb 
caddeılnde eıki 14 
ı 4 snlkerrer 14 ve 
yeni 14, 16, ıs 

numaralı brrı lki 

yüz on arıın a...
izerinde ahıaP 
maacihannüma il~ 
katta biri yeaıe1' 
odaıı olmak \&e,. 
darcld natamad' 
altı oda, Mr ,.fı. 
ddun ve kö_...., 
lilk ve bir ..,..., 
ve bir mutfaldJal)d'" 
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o ı•J i Me~tep in~şaatının münakasası Ve i\11\ARIF ~'El(~LEl"İNJlEN : 
J . B~lıkcsırde mı a t dı ıu ~ k oJnn Eı kt k muallim mek.tr:bi ~traiti atiye 

Mağazamızda her keseye uygun Yatak, Salon, Yemek ve daırc:mıdc kapah zarf urnlıyJe 12 Kanuıısani 1~30 tarilıin( kadar mina-
Yazıhane takımlerile Karyolalarımız rakabet kabul etmez ka~aya vu o_~unmuştur, .. 
derecede ehvendir. Bir ziyaret iddiamızı isbata kafidir. 1 - U7.fi)t'Cl~ 'e nıunakn~a kamnıuna tevfikam tanzim olunacak 

lstanbulda fincancılar yokuşunda No.27 TeleforJ: lstanbul 3407 teklif uı tuplarıKı2-. 1-93d0 Pazar günü &aat i5 de Ankara'da Maarif 
Arzu edenler mağ·azamızı serbestçe gezebilirler. Vekaleti nşaat. omı:yonuıı ~ açıl~cak ve en az fiyati teklif eden mi.les-

• seseyc \ 1 ~alctın ta dıkına talıkan ıhale olunacaktır. AHMET F EV Z 2 -· Tekliflerde mukabil ~erait derm"'yan~epilemez. 
:~ - Talip olanların fazla ta( ilat \ c izahat ile pilan ve şartnamei 

fonnileri ile münakasa. ~artı~amc ini almak üzere ~hliyeti fenniyclerini 
nıüş'ir ınüsaddak ve~ı.kalarıle herabl'r her gün maarif vekaleti i~aat dai· 
resne nıürac:.ıatları ılaıı olunur. 

.. 
~-k -kı';:l lstanbul 3 üncü noterliği canibinden 

elsi ıe san se 
- ·nde Muhterem efendim, 

arıın arsa uzerı ... d .. l b f "ki Beyoglun a tune aıında ıo -
ka · b. katta ı rgır ır f yalı sokağında 12-20 numaralı 
oda, bir mut a- dükkanda kömür ve odun ticare
ğı ve üçüncüsü tile meıaul Ayan oğlu Mehmet 
yetmiş altı arşın ağadan senedat ile olan matlu
ana üzerinde ah- bumu tediyeden aciz kaldığı cih~t-

ikl katta iki le bundan evvel lstanbul ikinci 
f~P bir ufak sofa, ticaret mahkemesinde aleyhine 
0 a, k se- 1929-1424 numara tahtında olarak 
bir mutf a ve _ itirazının re fi ve iflas talebini 

b . cı-rtyuz 
neden ın ° h kabulü hakkında takibat yaptır-
elli dört artın ba - makta iken merkum Mehmet 
çeyi havi üç hane- ağa, 25 kanunuevvel 1929 tarl-

in tamamı Aziz hinde intiıareden 12 numaralı 
n Salahi Ef. Yarın gazetesinde mezkur dükkanı 

ile mevki oğlu ile birlikte terkederek ayni 
Yukarda cinı ve nev ı·k hi- muhalde asmalı mesçit sokağında 

'Ye ınüttemilatl yazılı em a l 25 numaraya naklettiğini ilan et-
za.larında göıterilen bedeller e mektedtr. 
ta.ti 1 üzerinde olup 8 kanunu- Halbuki bu hareket münha-

' er ihine müıadif çarıam- sıran, takibatın ıon safhaya ael-
•aai 930 tar d l 1 l ki 1 d L bu uktan tuba- rnesl o ayiai e a aca ı arın an 
qa, sftnü saat Oft ç l mallarını kaçırmak ve yeni dük-

-b · t o una-rea mnzayede1e ınu aııre kanda bir malı olmadıjını aöster-
rak saat on beıte (muhammen mek aayeainl takip etmekte, terk 
kıymetlerlalnl aeçtlil takdirde) ettiğini ilan ettiği yerde tıe bu 
kat'ı kararlarının cekllınesi mukar- hün dahi icrayı ticaret etmekte 

bulunduAundan talip olanla- olup, gerek mal gerek eıya husu
rer ezk~r aünde saat on beıe sun da hiçbf r fark mevcut bulun-

r Erkel< vücudunu 
güzelle!jtlren 

Rous~el @~·-
Kemen ·,' 

I 

Bcdeninlz1 in· ~ ..1 

ccltir. Otomatlk 
bir mnsai tesirile 
zai!l:ıur. 1 Iususl 
tnZ) ıki \'e tnkosu
nun elastikiyeti gn · 
yet mukavim ol
ması ha~ebiyle ar
zu olunduj!;u ka· 
dar uzayabilmesi 
sayesinde her iki 
tarafı tcm:ımen do· 
~ultur. Sizi gençleştirir. ViicodllnUZU 

yumuşatır ve şıklaştınr. 
Bizıat ceşrıfinizde veya sipar., .er· 
di~inizdc karnınızın kurru belinizin 

irtHaını santirnetro ile bildiriniı. 

Yeg~ne satış mahaHl: 
Parlstekl 

'~ ~nbul şubesi : ~a 

Tiltlel ıneWiid • • G 

..-~~~<> .. ~ .. ~ ... 
FELEMEN BAHRİ SEFİT t 

BANKASI ... 
Merkezi: AMSTERDAM Sermayesi: 1,125,000,000 T 

ihtiyat akçesi: 3,000'000 ı 
İstanbul merkezi: Galata kara köy palasta. 

İstanbul ş~b~si : Yeni postahane ittiıaliıuie Alalemei .A_ 
han. Her turlu Banka muamelatı icra •e kaaalar iear 'T 
olunur. ' 

~.-·~~~~ .............. i 
ViUNAKASA TEHiRi 

' Gün1rükler Un1uın n1üdürlüğlınden 
, 1 - Muhafaza memurları için Japtırılacak kaputların •Ü•akata 
ıftn4 30 - Kanun evvel - 929 olarak fl&n edll•iftt. 

!l - Münakasa 6 - Kanun sanı - 930 tarihine mftıadlf Pa .. r'-f 
ı&ıln• tehir olunmuıtur · 

1 - Taliplerin 6 - KAnun ıanf - 9iO fÜ•Q saat . 1' te lttaa .. wl .. 
ma.ltırlGfilad• ınüteıekkll GGmrillder Umum Mldürlilfl eatıaat.a ke-
1D!eyo11una mOracaatlan. 

ŞARK lılALi.T SA.Si 

nn sn d - t mamaktadır. 
kadar sandık t aresine muracaa B k d . b'l" h en en lsinın ı a ara vu-
(eyleıneleri ve saat on beıten kuunda tsraredecem iflas muame-
ıonra •ukubulacak müracaatla- leııinde yazılacak mallarım kaçır
rıa kabul edilmeyeceii ve mez- dıiından dolayı takibat icra etti
kiir emlaka evvelce talip olanların receğlm gibi bu munazaalı terk 
kat~t karar esnasında hazır bu- keyfiyetini tanıyamayacağımı bil
lunmadıkları ve baıka talip zuhur cümle alakadar a!acakl~ları dahi 

Mustafa Şamh Mahduınu 
MÜESSESATI 

Bazı dairelerin 

e lediAl takdirde evvelkl 1. le- haberdar olmak uz:re. ııbu ih~a.-
y ta. ıp rnamelerden birfnın ıkametgahı 

rln müzayededen çekilmiı addo- yukarda yazılı kömür taciri ayan 
lunacakları lü%umu ilan olunur. oğlu Mehmet ağaya, diğerinin 

o • ilgası o o 

lıtanbul dördüncü icra me
murluğundan: Fatma Şahnaz ha
nımla lbrahhn Necati beyin İffet 
Türkan hanımdan borc aldıkları 
iiç bin liraya mukabil vefaef er ağ 
eyledikleri Eyup•ultanda APdülve-

aynı gazetede neıredilmek üzere 
matbaasına, ve birinin ikinci 
ticaret mahkemesine tebliğini ve 
bu muamelelerin icrasını müte
akıp biri lastikli nüshanın tara
fıma itasını istirham ederim Ef. 

Dolayisile 

ucuz İıtiha, kuvvet ve sıhhat t~ln 
en müe11ir devadır. Bilumum 
eczanelerde bulunur. Umumi de
posu Bomonti f abrikaıı teleEon : 

Sirkecide Vezir iskelesinde saklı aslına 
Beyoğlu 583, vejlstanbulda Ek
rem Necip ecza deposu, Telefon 
lstanbul 78. 

düt nıahalle ve ~ddesinde eskı Kömürcü esnafından Hacı 28-12-929 . 
Jstanbul uç.i11cii nolerı 

(11)-(13), yeni (9) numaralı maa oğlu Mehmet 
bahçe bir bap hanenin birinci ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~]·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ihalesi yapılmak için otu~ gün c 1 ı~ At~ AN s A ı~ A )' 1 B As K 1N1 ı-· E F '~İl( As 1 g; ALİ SUA vı llüdiscsi ~ 1\luharriri AYHAN 
müzayedeye konularak (800) lira- " u 

da talibi uhdesinde olup on beı 
gün müddetle ve yfü:de beı zam
la ihalel katiye müzayedesine ko-
nulnıuıtur. 

Hududu. Neyyire hanımın hane 
ve bahçeıl Muhittin paıanın bağ
çeıt ve bazı ahuru ve tari~l am 
He mahout (4GO) arıun terbiinde 
arsa derununda (165) buçuk ar
tun murabbaı bina mütebakial 
bahçe olup bir havuz ve birkaç 
fidan vardır. Evkaf ve müıtemi
lltı iki katı kargir üç katı bina
da zemini çini bir antre iki kö· 
mürlük zemini malta bir tatlık 
btrt sandık odası olmak üzere 
altı oda biri cam bölmeli iki sa
lon zemini malta Maltız ocaklı 
Matbah olup Elektrik tesisatı 
ktraeıya aittir. 

Mahiye (22) lira kira ile Mit-
ha.t Akif be1 kiracıdır . üç bin 
yedi yez yirmi yedi lira kıymeti 
muhammıaell olup ıatın almak ve 
daha alyade ölrenmek iltiyenler 
kıymeti muhammenestnin yuzde 
onu nispetinde pey akçeıinin ha
nallen 929-4494 doıya numarasile 
İstaDbul dördüncü icra memurlu
funa müracaat etmeleri ve 18 
1-930 tarihinde ıaat (14) den (16) 
ya kadar lhalel katiyeıl yapıla
caiı tlln olunur. 
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-Cel timdi kartıma otur de birer çay içeliın (Emne bacı) 
olmaz mı? Haydi, haydi nazetme ! 

Nakıibent feraceyi çorapları giyip adi bir tarcma ile yaı~ 
ınaklanınca bütün baıka bir kadın olmuı çıkıv~rmiıti. İki ah· 
bap karıı kar11ya çay içtiler. Kleanti saetine haktı, saet bir 
buçuktu, Daha çok erken idi. Fakat o Nakfibendl Betlkta§ 
\7apur iık lesine götürüp bırakmak istiyordu. 

Odadan beraber çıktılar, aıağıda Kleantinin esrarengiz 
arabası hekleyüp duruyordu. Nakıibendle arabaya bindiler, 
nalan çıktılar, Beıiktaı vapur işkeleıine indiler. Kleanti Nak· 
şibendi orada bıraktı : 

- Ben timdi gelirim. yanımda bulunan adama iyi dikkat 
et. Ben ondan ayrıldığım gibi hemen yanına sokul herkeıi 
içinde elini öp, ve beraber caddey3 çıkın. O adaın aıcı bai 
Mustafadır. Kocan değilmi, itte onun için elini öpecetuin 
Maksat ıukhe ettirmemektir! Diye şısladı Nakşibendi iskele 
üzerine bıraktı Kendisi geriye döndü. 

Naktibendin ıu adamın çevirdiği dolaplara bir türlü aklı 
ermiyordu. Aıcı Mustafayı nereden tanımıı, da elde etmişti? 
lıte işin burasına akıl erdirmek kabil değildi. 

Kleanti Nakıibendi iskele basında kendi haline terkettikten 
sonra iıkeleden geriye döndü. Caddeye çıkan iıkele ıokauıo
bir takım kahveler filan vardı.Kleanti bu kahvelerden birine 
girdi bir kahve sımarladı. 

Kleanti kahve filan içecek değ-ildi. Fakat nazarı dtkkatı 
celbetmcmek için böyle yapmak mecburiyetinde idi. O, aıcı 
baıı Mustafayı bekliyordu. Aıcı baıı saraydan her iatedlii za
man kurtulan bir adam olmadıiı için kahveye aelememittl· La
kin Kleantl fena halde sinirleniyor, arablleıiyordu. Yalaıcı haıı 
gelmezse, .. 
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Şu tet&.clüfe bakılmalıydı kt, bu ikinci etttrl hayır da yene 
Mayıs sa'bahma tesadüf ediyo7 du. ve yahut edecekti! 

Tacı zerrin hala ayakta bekliyor, ıevkefza kadın e ltnde· 
ki mektubu okuyup bitlr~eğe çalı§ıyordu. 

N. B. Sabah aellp tafsilat verecekmiı. 
Diye mırıldandı. Evet, kleantinin (N.B.) dediği (Naktibent) 

kalfaydı. Demek Nakıibent geliyordu ha ... 

Fakat nasıl gelebilecek, nasıl içeri girmeğe muvaffak olabi-
lecekti? Sultan muradın mahbus bulund ğ ğ u u çıra ın sarayına 

diıardan kuf uçurulmıyordu valde sultan b d- - .. k 
(M ) 

unu uşunur en aıcı 
başı Bolulu ustafa Ağayı hatırladı y k 1 d , ) 1. b h · o sa geçen er e 
(Kıant!den giz 1 ir aber getirmeğe muvaffak olduiu 
gibi, yine Mustafa ağa ını Nakıtibent mes' l · · - 1 ı .. e eıını uzer ne a -
mışti? Fakat nasıl? .. 

Valde Sultan Kleantinın ihtiyatsız bı" •e x . ( . r \" y yapmıyaca.ını 
biliyordu. Kleantı Nakşıbent)in çırağan sarayına kolayca air· 
mesini temin etmemiı olsaydı, (N. B.) gelecek, arzedecek di
yebilir miydi ? 

Şevkefza kadın mektubu oğlu Sultan Murada götürmek 
göstermek: 

-lıte oğlum Cenabı Hak seninle ve bizimle beraber ! 
Demek istiyordu. Ayağa kalktı, Tacı Zerrine yol verdi, 

pendl de gecelik halile Sultan Muradın daireıfne gitmek üzre 
odaıından çıktı ..• 
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Sırrı efendi ile Fatma Zehra 
hanımın ıayıan uhdei tasarrufla
rında bulunup izalei şuyuu zım

rıunda bilmüzayede satılmasına 
karar •erilen Zeyrekte çinli ha
mam ittisalinde 88 ve 86 numa
ralı bir bap hanede 88 numaralı 
hanenin alt katında iki oda bir 
ıofa bir apteshane, bir büyük 
matbah, bir miktar bahçe, eıcarı 
müsmire, bir kuyu, ve di~er 86 
numaralı hanenin dahi alt katında 
bir oda: bir apteshane, üst katta 
üç oda ve bir matbah, bir apteı-
hane, bir kuyu, bir miktar bah
çeyi havi :Ve elektrik ve terkos 
tesisatindan ari hanelerin ihalei 
evveliyeıi icra kılınmıı ve 15 -Ka
nunusani - 930 çaraamba günü sa-
at onbeıte ihalei katiyesi icra kı
lınacağından talip olanların kıy
meti muhammenesi olan ( 4500 ) 
liranın yüzde onu nisbetinde pey 
akçesini müstahsiben Sultanahmet 
sulh icra dairesine müracaatları 
ilan olunur. 
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:Merkez acantac;j : Galata 

Köprlı ba:ın<la: Bcyoğiu 2392. 
Şube acanta< ı : Mahmudiye 
han ı altı-:ı<la İ~tanbul '27 40 

Ayvalık sürat postası 
(Ml'..RS(i\) vapuru 31 Kanun· 

C\ vel Salı 17 de Sirkeci r.ıhtı
mından hareketle Gelibolu Ça
nakkale Küçükkuyu, Edremit, 
Bürhaniye, Ayvalığa gidecek ve 
dönüıta mezkur iskelelerle bir
likte Altunoluğa uğrıyarak gele
cektir. 

Gelibolu İçin yalnız yolcu a
lınır ) ük alınmaz. 

l'rabzon ikinci postası 
( İZMİR) vapuru 2 ki.nun

sani perıembe akfamı Galata 
rıhtımından hareketle Zongul
dak, fnebolu, Sinop, Samsun, 

1 · · 1 ·t ·1 · ).:atlc"tchktan sonrıı:a okunıc1\'l t1ı1t1tnıavınız ~~~o~n~1~a~ı~1ı~n~!~zı:_~k:~e~s~·ı~n:ız:·__:"~e:.....~~~ı=a~p=-·~g~1-J_ı ___ -~-----------------------~~--~----~~J---

Ünye Fatıa, Ordu, gireson, Tra
bzon, Rolathane Pizeye gidecek 

ve Of, Trabzon, Gireson, Ordu, 
Fatsa, Samsun, Sinop, lnebolu
ya uğrayarak gelecektir. 
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ÜÇÜNCÜ FASIL 

Ertesı iahahı, Kltıantinin evinde bir hareketsizlik, bir ses
sizlik vardı. (Nakıibent) kalfa uykusundan uyanmıı, aıağıya 
inmiıti. Kleanti alt kattaki odasında oturuyordu. Nakıibent 
kapıyı vurmadan içeriye girdi • Nakıibent Kleantiyi (Turhan) 
olarak tanıyor, öyle biliyordu. Gülerek dedi ki : 

-Nasıl, hala benim oraya iİtmemde iararediyor musun 
Turhan ? Kleanti cevap verdi : 

Evvet, muhakkak gitmen ve Valde Sultanla Efendimizi göz
lerinle görmen lazırndır. Birıeyden korkmamalarını ıöylemeli
fin. Biz muhakkak ıaraya gireceğiz ve mutlak Murat Efendi
zi alıp götüreceyiz ! 

Hazır bulunsunlar saray avlusunda bir kalabalık gördükleri 
gibi odalarından çıkı~ bize iltihak etsinler. Sonra senin kendi
lerine bu kadar hizmetin vardır. Tabii ıenl karıılarında göre
cek olurlarsa bizlere emniyetleri artacaktır. 

-Sen neler ıöyleyorsun ? Fakat ben ıaraya nasıl gid•hili
rim ? Gitıem de beni derhal tanımalar mı ? 

-Canım ıen de saraylı hotozunla ildecek değilsin tabii .. 
Aıcı baıının boludan gelen kar11ı ııibi ve o kıyı-.fette .. Anlı
yor muıun ! Hatta (Mustafa) seni Beıtktaf vapur iskelesinde 
bekliyecek, ıen koltuiunda bohcanla ascının yanına takılacak
sın, yolda hazır tek beygirli bir (Bırııka) bulacaksınız ve ona 
bineceksiniz .. doğru Muıtafanın odasına gideceksiniz. Mustafa 
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saraya haber gönderecek, memleketten haremim Hatun geldi 
diyecek, Valde Sultanın eteğini öprneğe izin isteyecek, seni alıp 
götürecekler, iyice arayıp tarıyacaklar .. ve ... ikisini de göre
ceksin, herıeyi söyliyeceksir. ! 

-Bütün bunların hepsi iyi .. Sen aıcı haıı ile anlaştın mı? 
Ne demek efendim. Seni Beşiktaı vapur iskelesinden ala

cağını bile söyliyoruz ya •. , 
-Peki .. Ben bu kıyafetle bir köylü gibi saraya nasıl gire

bilirim ? buna kiın inanır a kuzum ! 
-Ha ..• o da düıünülmüıtür elmasım ıu dolabı aç, içinde 

yeıil bir ferace ile bir adi yaımak vardır. İıte onları giye
çeksin. 

Kleanti elile karııdaki dolabı gösterdi, ffaret etti. Nakşi-
bent dolabın kapağını açtı. Hayret ... Bu adam ne ince düıü
nütlü adamdı ? Hakikat dolapta bir ferace ile yaımak filan 
vardı. 

Naktlbent al yanaklı, k,.nlı canlı bir kadındı. Şu köylü fe-
racesini giyince hendisini tanımak için anasının tekrar dün· 
yaya ge)mesi lazımdı:Naktibent feraceyi sırtına geçirdi. Köylfı-
ler gibi yaımaklandı. Kleantinin yüzüne bakıyordu. Bakalım 
feytan adam ne diyecekti ? 

Kleanti : - Daha olmadı. Sen hele alt gözdeki çantayı 
aç, orada pamuk çoraplarla (nalçalı postallar vardır. onları 
da ayaklarına geçir de ondan sonra konuıalım ! 

Dedi, güldü. Naktibent, bu sefer Kleantinln tarif eltiği 
çantayı açtı. Söylediği beyaz pamuk çorapları buldu. Bu ço
çorapların üzerinde penbe çiçek nakııları vardı. Onları da 
ayağına geçirdi. Nalçalı pabuçları geydi; lıte timdi tam köylü
lere benziyordu. 

Kleanti gülerekten dedi : 

~ ................. .. 
yelkenci vapuriarı 

karadeniz lüks ve sürat postası 

SAM::tUN 
k~~~~:a~içarşamba 
günü akıamı Sirkeci rıhtımın

dan hareketle doğru l Zongul
dak, İnebolu, Samsun, Ordu 
Gireson, Trabzon, Sürmene 
ve rize J ye gidecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Yel
kenci hanında kain acentesine 
müracaat.Telefon lıtanbul 1515 

Mal barımıza gelen eseri~ 

«Nahit» 

Hauaı askeri ıairlerimizden 
Muhittin Meki Beyin büyük inkı· 
labırnıza dair yazdıkları "Nahit,. 
isminde son derece hiui manzum 
bir piyesleri lrıtiıar etmiıtir. 

( BAKÜS Rakı3 


