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Liberal er • r 2 • nci sahifemizde: 
Telgraf haberleri, 

a 

POLİS Mt; KEZLE
RİNCE ŞUBAT OR
TASINA KADAR TE

SPİT EDİLECEK 
Dahiliye vekfüetinden ve

rilen emir üzerine İstanbul 
polis merkezleri tarafından 
her polis merke7j idaresinde 
oturan uüfusun kaydına baş
lanılmıştır. 

I koçyalılann ayrı mec-i 
kanunları bulunsun ı " " 

için? \' c saire. 

3 - nci sahifemizde: 
sı, 

çarşam1.,; •ı--------1!!!!!!!!~..ıııııı-~!!~~!! 
diyorlar , 1 

Günün tarih~ Kari surunu, 
Serseri ha) atı. 

4 - üncü .sahif emizpe: 

günli toplana
cak olan Tica· 
ret Odası mec 
lisindc, gerelı 
Rıhbm şiri f'tl 
ve gerek Şart 
demir yollan 
idaresi hak _ 
kında hararet 
li müzakerat 

cereyan ede-ı~~~;,;~~~~~~~!!!!!!~~~~~~ cektir. Malfm. 
olduğu veçhile 
piyasa tacir _ Rıhbm ve Şark demir yolları 
lerimiz Rıhbm şirketlerinin merkezleri 

Zabıta merkezleri tarafın
dan yapılan nüfus kaydi 

muam~lsi şubatın on beşine 
kadar itman edilecektir: 

Nüfus arasında İstanbulda 
bulunan ecnebi, muhacir ve 
siyasi mülteciler de ayrıca 
kaydedilerek mıktarlan tes
pit edilecektir. 

ikı sajıkalı 
Serseri ve kumarbazlardan 

küçük Ömer ile Hasanın nafi 
işlerde kullanılmak üzere zon
guldaga sevkleri takarrür et
miştir. 

Her işin kolayını buluyorlar 

Hir k.ıç ı:,ene 

dl'nlıcrı J koc;yacla 
t ım hir mulıtıırİ-

1 
} et ılıruzını i tih- ı 

t. t eden bir hare
ket haşlamıştı. 1n
t:ı.lız gnzrtckriııi ıı 
, "nlıgi maUınıatn 
f,OrC im lı:ırck<'l 
uoc; ılerece inkı~af 
t tn ı • {!<'ll'cck u- ~ 
rnuıııı intılı.ıhntt ı ~ 
ı .ız,111 dikkntc a. 
lııuıcak en mühim 
ıııe~'dclcr arasına 

ı.: ıvıijtir. 
]lillını..sn f rlan • 

<llnııı rnulıtnriyet 
ilır. ıından oıırıı 

i-ko.,br da bu 
1 .ıkkı temine mn· 
t uf uıe ai) i nrtı l'· 

rn sl.ır<lır . 

Seyit Ali R i.;, Bir avı.ıç l~Lil. 

5 - nci sahif emizda: 
Sinema sunınu , 

şı.iunu, J Jiklı) c. 

Karakolda dayak! 

Müddei umumi i
ğe bir şikayet da· 

av d 
l 10Us karakol 

1 da~ ak atıldığı iddi· 

şirketile Şark demir yolları mü
düriyeti umumiyesinden el' aman 
demektedirler. Çünkü Rıhhm 
şirketi, rıhtım olmıyan yer
lere çıkan eşyadan da, imtiya
zım var, diye para talep et
~<:ktedir. Halbuki imtiyazı 
ıcabı buralarda inşaat yapma

. IBl~~@\}P) mm@lkiiım®ll®rdi !::io ı ~ ıııler~t.: i ı 
l 1 1 J 11 llll'lı\., 

..skoçyalılar da muhtariyeti idare istiyorlar 

a~ilc müddei um1:, 
mıliğc yeni 
m;ıı~ca.ıt 'aki .,e 
mu,tur. D:ı,ak \'~· 
digini iddi c lı.:n 
aJam, lla~ım i · 
ıı inde bir ll'l ~, 

tılup hadhc, krn-

mer da rı aammum 
maktadır. 

Bu şekilde rıhbm olmıyan 
Yerlerde tüçcarın eşyası hasa
rda uğradıgw ından, t Ü c car 

ediyor, insan eibi 
hesap yapıyor 

h ller işlerini 
. a u parayı vermek / · l Amcr'kada taammum eden 

ıstememektedir. Od b h - ma \l/U' ııc c l'-
sus tr f a u u Jdrifie 9<1rdıi-

hc~ap ınakmclerindcn biri 

k e a ında hararetli müza- rmek, yorul -
eratta bul k . 

tarafta unaca br. Dığer madun çalış-
'd n Şark demir yolları mak ll(' iş .ııa-
ı aresi de t·· ı 
tahmil ve t uhccl.an~ deşyasının pmak yolla -
ınüşk"IA a ıyesın e azim rmı bulan A-
h 1 u at ve teehürat vuku merika l ı la r, 

u makta ve b' t• t·· b ınne ıce uccar nilıayt>I bir de 
undan zara .. k d" O . d r gorme te ır. - hesap ma/.'t -

da rnkecllisi bunu tezekkür e- ı· nesi icat el -
ere kt' 1 d" ısat vekaletine mü- misler ır. 

racaat edecekt' Resmini dercclli.<jinıi: b11 ır. 

Hangi muha3ib imiş? 
, Aılww fırka mulwsıbi mc-

s 111 z· · 
ti ..ıya bı•yin ru.•wd /,asit-

le mut J ı · en 1 lif Oksu: :adc ~Hi 
Nur; bey</ • J .• 

'rı !Jll: ıra rwaıt'f 
U[d"' ı9ı S(l/Jit olmuş ııe malıfa·-
lllcye vcrilmistir. 

' Jıesap nıal.irwsi cll'l.-triklc ıs -
lemeldcdll'. 

.\mali erbwulwı Jıer Jıangi 
·birini yapmak is/iyen bir 

adam, pri:i takar la/ana= 
nwkinc hareacll' gelmekle ve 
islenilcn nelikcyi yoslcrmek -
fcdir. 

Bu makimeler sa ycsi nde 
rakamları /amyan, .fakat Jıc-

sap bilmiycn insan/an l>ile 
lllllfl<lSCl>l' iş/cl'İlltfl' Çll/t'iill'lll<lk 
mı1111/wn olac<ıkilr. 1!11 11w -

j ıd11eler~Jc11 '.\ı~ıcrika btmkalaı ı 

1 

Jeukalmlc ıs/ıf<ulc 'imek/(' -
dirh•r. 

Fakat hemi: bi::im mcm -
lekdimi:de bu mukinl'lcrden 
is/ifade dmck iııı/,ô111 yok/lir. 
Çünlm bunlar << 1300 >ı /il 11-

dan aşa/jı .wıfll11wmaklwllf'. 

Son iflaslar 
kcırşısında 

Polisler için yeni bir 
kursu açıldı 

4lma.nca. 

Geçen sene 
polislere İngi
lizce öğretmek 
için bir' kurs ~f"!:->'f~~:i~ 
açılmış, devam 
eden polisler 
bu kurstan aza 
mi istifade et
mişlerdi. Bun
dan cesaret 
alan polis mü· 
dürü Şerif bey 
ayrıca bir Al-
m 

1 ıkl ı.ı intılı:ıp ol ı ı .. koçlar lıcp 

ı •ılli, t•tpcn rrh "dr-mlır,ı·r. Bunlıırııı 

J .. ılıklı rı. l· o 1111 \ n ıı·r mıll 

ıııı.-ch bulu 'ıırı .,. ı~ı..o~ lı anının 
iln . .,ıdır. 1 koı; ıııi!li~ tpt·n cı krinin 
llll't, lilıi ilı )ı ın<lıı • ıııilli~ etpı·n ı•rh-
r•ııııı mct:ıhln lıirlı=rıııc h<'rızcmck

kdir. İskoç milli) ctp<'"\erlerinin rei i 
lord Er.,'.irı~ of \far dır. 1 ord 
\l.ır hn ıım· kHl.ır ti ... ıan iJı· Ju

l s,uı, ı ... ki f.,J.oç 1ı ... ırıılt: J...o ıı, ın 
J.,ı..,lı;: b. lıil.: ı ı rı i ıJ r 

h oc;lnrııı hu h ı ı.. ı ıııc uı hı 
r ·ı L<lı·n bır İnµılı1. fırJ ... ı ... ı ' ı dır J...ı 
c tb lıbı ı ıllardır 

Lo ·, ( oı .. ııı "· ~ l r 11 J.ııı 
1 ııı J lı- rl !-.ı:ıım ı 1 • lıı ı 11 ıı.ıl et 

ı hıl. ı Jıı ılız hı ı ırııı bir 

Salahiyetleri olmadan 

ineiliz lirası alıp 
saten üç kisi aley

hinde takibat ... 
Fevzi, Ham .u lah beylerle 

Karabet efendi isminde üç 
kişi aleyhinde Borsa komi
serliğince salahiyetleri olma
dığı halde İngiliz lirası alıp 
sattıkları iddiasile dava açıl
mıştır. 

Dava, Müddei umumilikçe 
Sultan Ahmet birinci sulh ce
za mahkemesine havale edil
miş, muhakemeye başlanmıştır 
Dava edilenler, böyle şey yap~ 
madıklarmı kanun ve nizama 
mugayir harekette bulunma
dıklarını, esasen ortada usulü 
dairesinde yapılmış bir zabıt 
Yarakası göremediklerini söy
lemişlerdir. Mahkeme, borsa
dan bazı evrakın celbine ka
rar vermiştir. 

Kapalı türbede 
mumlar neden 

yanmış? 
Kast·nıı •ı 1a geçen cuma 

gümi öğl sonra,Yılanlı ca
misinin Tür besinde mumlar 

• yandığı görülmii , kapının mü-
. hürlü olmasına rağmen mum-

evelki gün kur -.ımanca lmrswıa dcı·am c eh 11 pulıs menwrl u ı ların yanması dedi kodulan 
Umrumde 111ete/i/, /uf _ 

ıı111~ de ·r 1, 
yı un. •ak.at şu za -

11ıa11cfa /J l urmn ol:>aydı, mu -
'<ıkkal. ben de lopu afard1111! 

Defterdarlık binasındaki dairede açılmıştır. Ku .. sa (69) polis muc!p olmuşsa da bilahare 
d t kt d. T d . h ft d .. .. k mes ele anlaşılmıştır. memuru evam e me e ır. e nsat a a a uç gun olm 11n - 'b" b' · ·d 

- b' d meger muzı ın ın camı e-
uzere w ır sene ~vam edecektir. . ki pençereden girerek mum-

Aldıgımız malumata nazaran ayrıca bir ltalyanca kursu da ları yakmış ve sonra kıs kıs 
açılacaktır. gülerek halkla eğlenmiş İmiş! 

<•lduklurıııı. bıı l"ko~· p.ırl:ımı.:nto~ıııı ı dı..,inın :ınlnttı:rın:ı 
1 , o\\ a i.;uı lazım Qlnıt ka•ıunl.ın ' naz ran, O) le CL 

' ııı c { iııl lıu h. n 11] ır• 11 o pılı ı :ın ctı i ... uı. 
ıı.11ırl mı ı, ıbıl, C'dcrt'l..h ı i <>o)k- i-tanlwld Cuı 
ıııi~ı ~ı. J o~ ıt Corı..ıııı fır k.ı"ı bu i e ruk homi 'o l' 
1.ır.ıft ır oldııh'll lırılJ<' cli"ı'r nr' alıır luğu ~ap:ın \c h ~ 

r 1 ) im cfcııdı 
1 .. a~c (9 l" te 

buıı.ı :ıJ,., ht.ır ~örurımd.ıcdirl .. r. 'l.lhttlı 1 ııı 

Yağmurdan kaçmak isterken 

lTu © Il urı IT nırlç11ll\\@\~n 

GlÇCll gu • 
t:ııılıı iun oldu,( 1 

kcnnr bir suı tııı · 
de oıuıan il-İ kom

J ı 

il ı. 

ı-m ..., ını.1 '>tı gJ 

.ı p h dı c ı rı 

lcrimt/.c de nl:ı-
talıın 
ı:,kı biıbiıinc 

lıiu ... ik iki koın~u 
'aıxiır. Bu J..ımı ... .ı 
l:ırın ikİ<-i de t.ı· 

'uk mcr,ıl,lı~ıJır. 

Bunl:ıı, .. :ı, et 1. ıi 
çul .. btıl;ın.ın ll'llı 

ı 1-cım,unur. ta\ ull rı Mc; hu\ le ) ~l\ oılardı 

ok k 1. pı· kumc•ı"de I.ln an omşu bu ı •·· · 

clık 'a ll -ıl:ı 

11111 hıl lı 

r nt1 r. 
bir kar:ı J,cdı geçnıı'>l'. 

I la\' a'll.ıı· bcı m,u d ol l..ta do-
J.ı~ı ı ~ ınuzıp hır cocuk t:l\ uklaıı 

1.0\a)amn .. h.ı~lam•,tır l\oık ı.fJıı ne· 
Jı:\c kıça<.. h.rı'lı ' ı .n c \uldar 
birhirinc k:ırı~ııııs 'c huni rdaıı bir 
ilu i \ nh, ddil le'\ rcr J.. kc.ndile
ıınc 't olmı 

\c; bu ta

dlluhlaıı 

içın J,omşı '-.ınıı ı d • 
Kcndı cın un 

J\,Umc 

J.on , 
IW l,a il ııc.ı 

nm iadc~ini hcr 
cemi~ c de, taH ki .ı 

e huJ..um 'crcc.ı: 

İbrahim Tali B. 
l 'mwm birinci mıijdliş 

ibralıim Tali bey bu güııku 
tirenle Ankaradan şehrimi=c 
yel mi !j/ İl'. 

• 



Sahife 2 

Sırbisianda vergi 

ıı1tiha11 olaıı
larla ce1 ııi' ete . 
ffİrıııİ\ .. (~ ııl(krcl <~ıı 
b . 

alı ı ıacak~ 
Sırhistanın n1ühin1 

şehirlerinden o]a n«Niş>) 
te belediye yeni bir 
vergi tarhetnıiştir. 

tiJ:be:::~ı 
Bir haber 
Küçük itilaf gibi 
bir zümre mi 
teşkil ediliyor?. 

Roma, 26 - «Kuriyera del
lasera» gazetesine göre önü
müzdeki ilk baharda İtalya
Türkiye - Yunanistan ve Bulga
ristan arasında dört taraflı bir Bu vergi her hangi 

mektepte iıntihan ge
çiren her adamdan 
kaydı hayat şartile a
lın111aktad1r. J3undan 
başka harsi, fikri, 
milli, ye va insani bir 

' itilaf aktedilecektir. Bu itilaf 
manzumesi inhilal etmek üzere 
bulunan küçük itilaf manzume
sine mukabil olacaktır. 

"' 
cenıiyete aza o1nııyan 
her fert senede GO di
nar vergi verecektir. 

Nihayet otuz yaşına 
vardığı halde evlen
mİ) en her erkek sene
vi 10 İngiliz lirası ver
gi vern1iyc n1ccbur
dur. 

Karakolda dayak 
l ı ncı ~;ı.hıf t'den mabat J 

t\uzğ n.:uga g çen Hayım efendi, 
geçen çarşamb:ı gunu akş:ımı iskeleye 
t'ık•p c\ ine doğra giderken arkasın
dan iki kişinin koştuğunu hissetmiş, 

dönmüş, bakmış ve bonlann bır ka
dınla bir erkek oldu~unu, crkeğın k:ı
dırn ko\ aladığını gormuştur. 

Bu aralık erkek, kadina yetişmiş, 
ıadın da istimdada baçlamış, bunun 
\1zerine I ln)im efendi mtid::ıhale 

etr.: k için erke C' dcğru ) tirumiye 
ba 1 mı,ur. 

K la ka.,, n wn kte olan erkek, 

ef::ı 

ke <l nne doJtı u gcldığini 

ı ı ı akm" llayimc lı ·
m a b 1 mış, bu :ı.· 

m t l ıl re ı. ç 
t 'edihten 

)l)tn ll::ı-

mı.a t:ne\e 
lUI cc IDU:l\ill 

G~I c. i ben mua ne tdeıım. 
O adam bilım me r }aldızlı Ya e
fımızdıı, b ~y:e ey yapmaz, diverek 
1f11, imi ıgrı c!ım, burnundan kan 
g::lın.-ıyc k:ı '...r <lo\ mu.,, unr:ı ser
bcq bu'ômı,:ır. 

Ha vtrn flıkti.iıır merl,e ine gitmiı, 
Ol't•ju ud .. C't 1 :u.l.mn Ş, kendı 1 db
p:ır.ıerc gönderılerc , ~ :u al:ın ardı

rrlmtşt.ı.:-. 

ı i\Hlddd :mtuml!ık 11 .. , mın rr ra
cunrıı abh adll v• 1 ::\alı.: etmiştıı . 

Tahiiy~rtt;n iskat 
Yune.nlstP.na et·ı•bı ordula

rıle benbcr firar ede:ı İstan
bullu Art~n oğlu Nsıp ile Edir
nel1 Y aşua oğlu Moizin tabi
iyet kammu mucibince Türkiye 
tabfiyetinden iskatlarma karar 
çeri) mi!ti r. 

Bu dört taraflı itilafın ma
hiyeti sulhperver olacak ve 
başlıca makrıadı, bu devletler 
arasında bilhassa ticari mü
nasebetleri inkişaf ettirmek 

ve aralarında zuhur edecek her 
hangi bir ihtilafı gene kendi 
aralarında hallebnektir. 

Bundan dolayı daha umu
mi ihlanın aktinden evel, nra
da mevcut muallak mes'ele
leri hal için alakadarlar ara
sında r..ıüzakerata başlanmiştır. 

Sırp dıktatörlüğünün d&vamı 
müddetı 

Belgrat, 26 - Burada çıkan 
" Pravada ,, gazetesi, Sırbis
tanda diktatörlük idaresinin 
"1934,, senesine kadar de-

vam edeceğini, diğer fırklar gibi 
Radi~al fırkasınında feshedi
leceğini yazmaktadır. 

Türk - Yunan müzakeresinde 
bedbinler 

Atina, 27 - Türk - Yunan 
müzakeratı hakkında M. Ve
nizelosun riyaseti altında ha
riciye nezaretinde vuku bu
lan içtir.ıam neticelerine dair 
henüz bir malumat alınama
mış ise de Ankara müzakera-
tının ilerlemediği ve müı.akc
re edilmekte olan mes'elelErin 
bir sureti halle iktiram da 
yakın olmadığı anlaşılmıştır. 

Sof ya sef ırımizin kral şerefine 
ziyafeti 

Sofya, 26 - Türk sefiri ayın 
«28» inci pszartesi günü [ bu 
gün ) Kral Boris şerefine bir 
ziyafet vermektedir. Bu ziya
fette Kral Boris, prenses Ev
dokiya, kralın maiyeti, baş
vekil, Har. nazırı ve hey'eti 
sufcra hazır bulunacaklardır. 

Bu ziyafete büyük bir ehem
miyet verilmekte ve siyasi 
mahafil tarafından bir emri 
vaki olarak telakki edilmekte 
olan Tiirk - Bulgar misakı ile 
alakadar görülmektedir. 

Bursa muhakemesi 
Bursa, 28 [ H. M.] - Mev-

kufların muhakemesine bugün 
de devam edilecektir. Bu mu
hakemede, muhtelif ifadeler 
neticesinde müvaceheler yapıl
ması mukarrerdir. 

Çekler ve Kellog misakı 
Prag, 27 ( A.A. ) - Çekos-

4. .. JS>.J!L 

-104-
Ga~eteci, ınerhan1et-. 
~n doğan bu n1ü!a-
İıaza üzerine güldü ve 
derakap <'e\·ap Yerdi: 

- Sport; non! Spore; 
ouil f 1] 

Fra n~1zcanın haliül
meaJ nüktelerini belki 

J31:IPdi katibi hayra-

( t S o ıı u ıı • L ı t!lil "P r 
O\el. 4em .. l:-to talelt ıııın k llnn
~ lldnrJ • o eıı l.c:!ım n im
İt r. ı:l" ı , ı d11 ıd r. H : 
n.. •ur. n·ı .Jkıhı fa eden l .'\ u 
L f) t ll u r )1..." I , 1 )JlıJ f }, 

)lııı' Eli .. h İı.l'. ı. 

l(an11-cıı1 beyden ziyade 
n1üdrik olan ı Jeriınan, 
zarif gazetecinin yap
tığı şu çirkin kelin1e 
oyununu beğendi ve 
narin ellerini acıtacak 
kadar şiddetle alkışh
yarak takdirini alenen 
de gösterd;. 
nü perişaı~ bu nuıha
vcreler, bu handeler 
ve bu alkı~lara hakı
yo.rdu ... 'i!ı~ıyct gaze
tcc; alayı bıraktı: 

Son Saat 

Mü aba amız bitti 
Beğeııdıg~iııız siııeına 
san' at/(arı kinıdir? 

Bize bildiriniz 
Sinema müsabakamız evelki gün bitti. Otuz kndın ve 
otuz erkek san'atkar resmi koyduk.Bunlardan en fa~da 
kimi beğeniyorsunuz? Beğendiğiniz kadın ve ya 
erkeğin resmini keserek dercettiğimiz ,..30) :kuponla 
birlikte bize gönderiniz J...ııponlardan birisinin üstüne 
isminizle adresinizi yazmayı unutmamanız lmmdır. 
Bir hafta sonra gönderilen mektuplar ta::.nif edilecektir. 
En çok beğenilen kadın ve ya erkek artiste rey
vcrmiş olan karilerimiz araSlnda çekilecek kur.wı 
müteakip birinciliği kazanacak zata şehrimizin 
büyük sinemalarından birinin (6) aylık aboncı;i, 
Jkinciligi kaz.ın.1c:1k zata (3) aylık abone, üçüncü- ' 
den onuncuva kadar (ı)er aylık abone verilecek-,.. 
tir. Kuponl.mnızı ihtiva eden zarfın usnıne sinema 
müsabakasına ait olduğunu işaret etmeli ve bun
Jan mümkün olduğu kadar suratlt,; posta) .1 ,·er
meli iniz. 

Bi an, af kar begene eksiniz : 
ya z b·r a ın, yah t 

yalnız b.ir 

Tafavla yangını 
tahkikatı 

berdevam 
Tatavla yangınının esbabı 

tevessüü hakkındaki polis tah
kikah devam etmektedir. 

Evelce isticvap edilerek 
serbest bırakılan Rum hey'eti 
mütevelliyesi bu sabah tekrar 
isticvap edilmek üzere müdü
riyete celbedilmişlerdir. 

Dün isticvap edilen tulnm
bacıların bir losmı buğün de 
isticvap edileceklerdir. Bunlar 
«8>) kişidir. 

Tcrkos şirketi muslukçula-
rının isticvabına bu sabah ta 
devam edil mi tir. T atavla yan
gınının büyümesine sebep Rum 
hey' eti mütevelliyesinin işgü
zarlığı olduğu anl~şılmaktadır. 

Harikze<lelere yan.hın 
Hiliiliahmer cemiyeti bu 

günden itibaren, Tatavla ha
rikzedclerinden mühtacı mua
venet olanlara ekmek, peynir 
ve saire tev1iine başlamı~br. 

lovakya reisi cümhuru M. Ma
zarik Kellog misakmın rnusad
dak nüshasını imzalamıştır. 

Fransa ... Sırbistan 
Belgrat, 27 - (A.A.) Yu

goslavya hariciye nazırı M. 
Majumiç Fransız - Yugoslav 
ticaret muahedesini imzalamak 
üzere Parise hareket eylemiş
tir. 

İsveç kralı Rnmada 
Roma, 27 ( A. A.) - İsveç 

kralı kraliçe Viktoryayı 7.İya
ret etmek üzere Romaya gel
miştir. 

Sof yada bomba attılar 
Sofya, 27 [A. A) - Meçhul 

eşhas bir tacirin ikametgahına 
bomba atmışlardır. Hasarat 
cüzidir. Nüfusça zayiat yoktur. 

- J3evcf endi - dcd i -
"' 

nıakalenizden dolayı 
takdirat11111, tebrika
tıını bizzat arz için bu
rava geldinı. Sizi hana 

,/ ... 
tanıttıkları için de ha-
nunf endi ve sükranla-. . 
rınu arzcvlediın. Bun-.. 
dan onra dahi gaze
tenıizi nıuayeneti kale
miyenizle şereflcndir
ınenizi bekierinı. 

13u söz, çapkın bir 
ciddi' etle sövlcnen su ,, ~ . 
birkaç kclin1ci iltifat 
I urrcınin infialini, hid-
detini izaleye kifayet 
etti. Sahteliği aşike:lr 
olına"ına ra~··n1en şu 
nıa na~ız ncvn lİs. saat-

Zifosa karşı 
Şelıremaneli, otomobillerin 

etrafa çamur· sıçı·atmamaları 
için Avrupadan bir alet ge
tirtmişti. Bu aleliıı islimali 
şimdilik yaltm;; • htillin kam -
yon/ar için mecburidir. Ka -
myon sahiplerine muayyen 
bfr ımiddel Z<ırjinda bu aleti 
lakınalan telılili edilmiştir. 

Yeni damga pullan 
Türk lwıflerile yeni dam

ga p11llarmm n•simleri yapıl
mış ve le/kiki için vekalete 
gündcrilmi.-;fir. Tclkik netice-
sinde rtsimler matiulm mu -
11afik rJorulurse, bunların 

k/içt>leı i yapılacak ve suratle 
fab dilcct l lir. 

Gürnru t 100 n n ı.rahk eşya 
Dört senedenberi Galata 

gümrüğün un anbarlarında mu-
hafaza edilen 100,000 liralık 

manifatura eşyasının satı]ma
·sına rüsumat M. U since emir 
verilmiştir. 

Bu eşya sahipsiz ve gümrük 
anbarlarmda terkedilen eşya
dan mürekkeptir. 

atbuat balosu nazıriıkları 
Perşembe yıi mi saat ıiçle 

Turktwrı= lolwntusmda .l!al
fıllal cemiyeti balostl ha;ırllk
laruu ikmal için bir komite 
içtimaı a kledil<·rckli r ._ 

Semplon ekspresı gecikti 
Semplon ekspresi dün şeh

rimize gelmemiştir. Tiren bu
gün. ((20» saat teehhürle saat 
12 de gel§!wtir. Bu teehhü
rün csbab meçhuldür. 

Bu teehhüri4'1 ya balkanlar
daki kardan ve yahut Sırbis
tandaki karışıklıklardan ileri 
gel diği zannediliyor. 

Jerdcnbcri yüreğinde 
yer tutan o biiviik su
zişi itfa cdi \'Crnıişti. 
'' atandaşla rı, havas 

ve ave:un naını altında 
ikive taksin1 eden eski _, 

tasaHüf erbabı, avaın 
züınresının kanaatle-
rini, eşeklerin neşesine 
te~bih etınek kabalığı-
111 gösternıiştir. ~ta
h'.'ını olduğu üzere otu
haf n1ahlük, bilfısebep 
neşcJenir, durup du
rurken sıçrar, haykı-
rır, perdebirunanc ~ar
kılar okur ve ınütea
kıben de nıahzunJaşır, 
derisinin içine büzülür, 
kesbi sükun eder. 13iz 
hu teshihe istirak et-. . 

avga 
Kasapların kav
gası neticesinde 
bir tüt.ün taciri 

ya.ralandi 
Dün gece, Balıkpazannda 

şayanı dikkat bir ceFh vak'a
sı olmuş, bir kasap bir tütün 
tacirini yaralamışbr. Vak'a şu 
şekilde cereyan etmiştir:· 

Balıkpazarında kasap · Marko 
ile karşısındaki k'asap Faik 
gece dükkanlarını kapıyacak
lan esnada yekdiğerile latife 
etmiye başlamışlar, ve geceyi 
nasıl geçirecekleri hakkında 
bir 1 birlerile münakaşaya gi
rişmişlerdir. 

Bu esnada •kasap Markonun 
dükkanına tütün taciri Mehmet 

Cemalettin efendi gelerek ·et 
almak istemiştir. 

Fakat Mebn.et Cemalettin 
efendi geldiği zaman gece 
eğlencesine dair olan müna
kaşa ağız kavgasına dönmüş, 
biraz sonra da iş çığırından 
çıkmıştır. 

Tütün . taciri Mehmet Cemal · 
efendi mes'elenin mahiyetinden 
bihaber, münakaşanın hitamı-
nı beklerken karşıdaki dükkan
daki kasap Edirneli Faik ta-
bancasını çıkarmış ve kasap 
Markonun üzerine ateş etmi
ye başlamıştır. 

Kesap Faik, tabanca kul
lanmasını pıçak kullanmak ka
dar iyi bi1mediği için kurşun-
ları hedefine isabet ettinneğe 
muvaffak olamamış ve tütün 
taciri Mehmet Cemal efendiyi 
bacaklarından yaralamıştır . 
Mecruh, İran hastanesine, ca
rih te karakola sevkedilmiştir. 

9arip ve igrenç ! 
Büyükderede balıkçı 28 ya

şında Tarablusgarph zenci Ah
met dün zabıtaya müracaat 
etrniş, 18 yaşında kayıkçı Ab
dullahın gece uyurken kendi-

29 Kanunsan 

şk 

.Bıı \mcrıkan gazete ınin } 
göre dünya ) u:ı:iinun en pu,,k 
bclA'arınc.Lın o1an l a .... k) .\merik 
gimkçc az lı) rr 'c d ı ı- n 
bu:ıbutun ortad, n hnlkac:ı.J,mış. 

Aman ı~alk•ın, hem ulnız Anıerı 
kadan değil, dün)anın ·her tnrafınd&O 
bir an e\ el kalksın da bütün insani• 
nn ba~ı o bddd.ın kurtulsun. 

Dünya kuruldu~undan bu güne ki 
dar aşk ) üzünden in .... anlann nel 

1 

çektiği malılmdltr. Buyuk haile' i a·~ 
lan bir t:ırafa bııakalım. fakat geıı\ 
likte herke in ba,ınd:ın birkaç ~e 
geçen küçük, harcıalem aşklaıın ir." 
nın hay atı uzerinde yaptığı tahribal 
az şey midir 
Akşamlaıı me)hanclcıi dolduran }uı 

lerce, binkrec :ı~ 'aş n hangi·-i sıkı ,-e 
usulü dairesinde bir iStİÇ\ap edıl· 
hq>c:inin dç eski bir aşk ) Uzünd 
bu hale giıiflar oldukl:uı anlaşılır. 

Tımarhaneleri dolduranların berrell 
hepsi eski ve ) a eni b · rcr aşk hsst' 
sından başka nedir 

Sonra gund 'ik •nuh:ı nn, kati 
ı'in dovüşmclcr.n ,. turlu tuı lü lu 
'e dınlul:ınn ı 1'1 d n ~ u hep 
pü kullu bel· ' · n n d l mi 

\fob. rek h talı Amc adan k 
n:; gıbı ) kı da b · tun dtin) 
kalksa da, yaraoldığınd n beri. 
yüzden çekmedıği h.ılını) an ın:.anl 
bir.az ba~l.:ırıııı dinicnd bC, rahat et 
dunyıtnm hakıki tadını tu.c.unu anla 
laı fena mı · 

:-\merihnn gazete~ bundan bah)'' 
deıken diyor k;. 

imdi) e ka<l r nşl demlen ::.;.r ,c 
mu .... le"Ylı ha~talı a eb p olanl.ır l 
şaııkıdi; Aml.rik .. d:ı i ~ bu gün şaı 
denilen za)ıf \ c ha ta in~aı1 =ırtı 
kalmadığı içın onlann cn.ıfa neşret 
tıklcıi a k mıJ,roplan da her ıcrdc 
C\ el Amerıka da ~u' unu çckın ~ 
UZCll'dir. 

Bu hu u~ta Amcrıkalılara ne kadS' 
~pta edil~e nzdır. :'\e eli) elim, dııt1= 
hutun dtim anın bac.ına ! 

.Zaten, ·bakılır.,'.l malım hastalı~:ı 
lıı de <lı· C'"ki sıddet•ni. gittikçe k ,. 
bc..tmckte olduj!;ıı goruhir. 

Eğer, içimizde arn ıra bunu koru1'· 
liyen şair \c ~aiı· nnmzukri de 
tukt!nmi)c lıa .. ln~'.I bu hu:ıusca ' ' f 
; n\ ~ biz de \nıtn .ava \'llklaşnı1 

; u1. tutmuş ol uru,;. Onu'l içın bu 
, iirle uğraşanların ' 1, 'c.rinc kı 

t) ı du ek acaba b'zc kızan o! ırl"l 
()snuı 11 C'nnal 

sine tecavüz ettiğini ve namu- H.r fJVaııut 
sunu berbat eylediğini söyle- Polis beşinci şube müdtıı-0 
miştir · Kenan beyin Berat gecesi bit 

Zabıta bu garip iddia üze- kızı Dünyaya gelmiş (Gönii}) 
rine keyfiyetin tahkih;ne baş- tevsim edilmiştir. Küçük Go: 
lamıştır · nüle mes'ut bir hayat temctıf11 

Ne ş, enin ölüm Ü 1 !!!!e~de:!!!ri~Z-~~~!!!!!!!!!!~~, 
Divanyolunda oturan Neş'e yasofyada Abbas efendi iS' 

minde bir tütüncü, dükkiı111' isminde bir hizmetci kız, ha-
nin U •• zerı"nde uyurken aşag" ı' dıt 

nımından azar işittiğinden mü- bir gliriiltü işitmiş, yavaşÇ.• 
teessiren tentürdiyot içmiş, has- aşağiya indiği zaman iki kiŞ1 .. 
taneye kaldırılmıştır. Neş'eye nin dükkanım soymakta olclll .. 
yapılan müdavat faide verme- ğunu ğörmüştür . Hırsızlaı'• 
miş, genç kız dün hastanede kendilerine " dur ! ,, diyeJl 
ölmüştür. Abbas efendinin üzerine atıl' 

Bıçak çekmiş ! mışlar, bıçakla iki yerindeıı 
Çakmakçılarda manifaturacı yaralamışlardır . Hırsızlardaıl 

lsakm dükkanına iran teba- Hüseyin Ali derdest oluıunııf 
sından Yusuf tecavüz etmiş tur · 
ve bıçak teşhir etmiştit. Yusuf Beceriksiz hırsızlar 
derdest edilmiştir. Yedikulede 81 numaralı a' 

rabacı Haydarın dükkanııı11 

Hırsızların sabıkalılardan İzmirli Mehınet' 
le Ahmet girmiş, para ve el' 

h ••~umu bise çalmışlars nda firar edet" 
Diin gece sabaha karşı, A- ken yakalanmışlardır. 

ıneınclde beraber Hur
reınin kolayca kızıp 
gene kolayca sakinle~
ınesinde böyle bi.!4 
nıu_ınaselet görn1ek
ten de geri kaJanıiyo
ruz. Koca ke:itip, tıpkı 
o şöhretli çarpa _gibi 
ani f cveı·anlar göste
riyor ve gene ani de
nilecek kadar süratJe 
itidale avdet edebili
vordu. Şin1di de l(anı
i·an he ·in nıiistehzi il
tifatı, ·bütün iğbirarı-
nın sili11111e"ine bais 
oluyordu. 'lekaJesin
den takdir ile bahso-
luuınu.~ı, kendisinden 
gene yazı i~tenilnıesi o 
kadar ho~una .lrİtti ki 

çehresinde sızlı) 8il 
111üşn1ciz çizgiler ·dtt"' 
daklarına doğru ak~"' 
rak n1ahzuz bir tebeS"' 
suı11e inkılaı) etti «töZ"' 

'~ 

}erindeki nen1ler uçtıı, 
ve bahtiyarane n11r1l"' 
dandı : 

- 'I'eşekkür ederifl1 

efendin1, iltifat buytl" 
ruyorsunuz. . 

l{funran 13. ciddiyet•" 
ııi bozn11yarak sözii•l" 
de de' c.un ediyordu: . 

Hnin1f endi, ikifl'
1 

n1aka1enizin « İnı;;aJl 1 

kücük aleı11dir alc111
' - ' •; 

bü) ük in~~ndır! » st: 1 
1 

nan1esini taşıdığ:fl. 
l l ·ı l\ır . ,. .n ı 

SÖ\' el ı er. ıanaaı '" 



. 
tı' 

Jl"" 

u tur. 
al ti muhasebe 

n M r ·n ı:: bık 
deft d"rı C l, Y o at d -
crd rlı· .,a İzr::ı· vl ii m .. -
tahk rn m 'ul muhasibi F · :: 
ve ye.· dör ·· ncu fırka 
mes'ul muhasibi Şefi t B. ler 
tayın edilmişlerdir. 

lf. Dün ocakta toplanan 
e~zacılar fiy, tları yükselen is
pırtolar için Ankaraya bir 
hey' t · e ızamma karar vermiş-
lerdir. 

lf. Atina sefirimiz Cevat 
bey dün gelmiştir. 
k lf. C. H. F. Ankı.ra vilayet 
on~rre i d .. u me aisine n~lıa

yet v rmi tir. 

~ H nt - Efgan hududu Hin'" 
mernurlan tarafmdan seddo
lunmu tur. 

lf. Deniz i(:leri müdürlüğü 
layıhası h y' eti vekT ye tev
di edılmiştir. 

Yunanistan ıneh'u an 
ın clisinc halı sen
dil~ası tettkilinc dair 
bir kanun laviha~ı .. 
a ·zediln1istir. Bu n1ü-
e~se4-)e Con ptoir Au
tononıe du 1'"api (irecn 
isn kinde ve hir anonin1 
5irl·cti sd·linde vücude 
gclec<.:ktir. ... ·n1a. esi 
1,11 ',' ) l)rahıni olup 
, iiLde i \" nanistan 
J)eyl ·t banka ı tara
fın<l' n teı 1 'n oluna
c·tktır. C t p~i. nıuhte-

" 
lif h,ılı nıus a si 1cri qe 
ikraz tta l ulnn1ak Ye 
ecnc bi n1cn1ld etlerde 
?tıs sub leri tesis et

n1tktir. 
Satı hususunda Yu-. 

nanistan incir 'e 
tütünlerinin hariçteki 
propaganda~ilc n1eşgul 
olan teskilat ile ınüş
tcr ken ç' lı .. acaktır. 

ı ı~ · iden 111ürekkcp 
o , n id ·e l ey'cti aza
sı,1u1 be:. i hissedaran, 
dördü İse .Atinada 
bevnclnı1lel i~ktın ko-

tan fından 

~on Saat 

Girdik. Kapıyı kapadı, a.ynı zamanda. beni de ir 
lcorku aldı. Çiinlw kadın gıiçlii kuV1.Jefli idi. 

-171 Af uhaı·ı·iri: l<lı·is .~luhtPfl° 
D ) n <lt ,;·ı 1. \ d t Llh >r 

d ın P t\ d ın içni h ıı ırımı 

r 1 a idi.. 
a İ>) Jh t:CC

r lum. 
ını aır:.rJ..rn 

ldı, 

: rn n ' lıcudu 
ile a' 1 ur: n ~ indt:l i dar 
h i ... c.;dc l na d ' ru ikrliyen 
madamı tamdım. · 

\ferin.. 'oztinüzdc durdu
nuz .. 

l\:ıdım a\ lamak i~·in bir az 
pcıh p hlanın1', s \ t na :!;ltınck, 
na hıma gl>rc ,cı hl:t \ crmd~ H\ 
zımdı. 

ı r . İl cmrL~kr iniı de gd 
m z 1 ırn m. 

(,:'il ıh 

- :\1 tıldc )a .. 
l I; \ ır.. 1 1 , t Lir ru nu 

İ ter tll' buıi f1. l Jı. IJL nıuc1k

ta l r.ıl tınit.. c;r "' 11 im c.; k 
dddi bir "'cH.lcıı b.ılı~cc.k.:c~iı ı1.i 
. Ü\ İiyo"dunuı. 1 t tldım .• 

( J{ h: 1. nı. <l\ ık lll.lll11-

<lum. 

Ju l l ıl d 
t l' (l t 
Oh ll... ı 

ı ııı }l,nr .. B>\
ut ı ı nın biı 
ıdJtJılJ\ ini ha-

tı. 

nı? 

cJ 1 ol .. h. T ı" 
ediniz.. Bol bol },ırl, b1.:~, dli!"k 

t•r. tlı l'i l ıJ nı 1 

aı ı.1111ad ı 1 g Tİ p 
İl İnl'c • d<:ta <. n ll"llındc 
<)tl'Tll' O" u git i dU\ oı dum. 

Beni 1111,..in husu i gormc.:l. 
j..,tl:mİ~ti? L:dc.:n o l.ı~ııı.ı almı'-, 
,ılırıı~ dcgil, 1,.q atı111..,t1? l\.ı1?1m
da h~n .mm ıc.ıklı,..,1111 b.ıh.ınc 

cJcrd ne mal, at\J '0\ unmu,t..ı? 

\ ok .a maltam ı:enapl.ın b. n.ı 
.... ıl nm1l\.. n ı 111 c.:tırnk i<li. 

A 1,ıh ' tLdt i l; rozst . hı 

\il ı - 1 ıl .un 1'c.:n dlilil, 1 
, lııı

d.ın cknıd, istemez \ c; he k
ınczdim. 

Oh.1ldL nirin?.. 'için? Bm uk 
',ir ıstifh. m d.li ıdc \ c be\ nim-
lk \er bt n l u bir unı u. l 

t a l !ı..ı niçi an-

l.nmadın. 

lknı d , .. r, di' l.: korkt m! 
ı, l kl.:ml:, d:l\ ,\) ı tı:tkık cm. 

'.'\eticcdc < rtad,ı l ir :-irkak h.ıdı
'L i mc' uıt olmı\\ ıp., mc.;"clcn5n. 

ç•rng111 ITIL' /.\lll ·ıl-> 1.\) a) 1 llCl ~

ı.:..ı cldtn çı1-.. rm, nd,ın ibaret 

oldu n ı 1', ı. r 't; di. P•ırcn.. 

m 
l~undan 

C\'tJ, bir 
v·urt111 hükuıııcte nıü-

be} le 
m r b } d mi lir ki : 

- ' U r ~· '5 5,, kuıu~a 
i d"ğ t kdırdc kmek fiatla
rının ucuzlamıyac ~ ı hakkın
dcı .. • Iwn at yan ştır. Ekmek 
fi ı h .... r halde uc zlar. Fa-
kat e l .. adar ucuzla , bunu 
tayin ctm k m kül d .. i~dir. 

Biz te r an de un 
resmin"n ten il edılınes'ni ta
lep etmi ve bu h t~ yap
b ~ ırnız hesa la ı del lktısat 
" 1 fnc t · ey miştik. 
B ı im kan.ı. time nazaran 
m\;mlek t bu day } erine un 
ithal etm k her halde daha 
hayırlı olacaktır. Bu yüzden 
hiç dcgilse le~imizde yüz~e 
yirmi bir kambıyo farkı temın 
etmiş olacağız. Zi~a b_uğdayda 
mevcut yüzde yırım kepek 
buğday fiatına rncrnleket_e 
girmiyecck, param!z mukabı
linde s f un alacagu:.» 

• r !m-
e ir? 

.lf. Yeni yap1lan adli kanun
lar, e ki Arap tabirlerini ka
ıni .. ı degiştirm idedir. 

Bl n ı.. • ııi l 11nli \ ırum. 
l\ladamın oda 1 .ıpı-. ı ın l un

d idik 

le ı; \LrL '-k \..l.\,tp ,ır.ırhn 

b nuım ' dıbiı dt.: J,c ,in ' ... 
t.11lu l-ııı t'-r kol u <luHl•ıın. 

.. "' ı 

' racaat ederek, Çen-

Jl' r ınüddettenberi 
İncholuda )·angın çı
karnııya çalısan bazı 
nu ç ıu1 kin1scler aran
ınakta, fakat buluna
nıanıakta idiler. İne .. 
bolu zahitesi ahiren 
((31 >va~ı ndaHü evin Ye 
, in~ a' nı n1ah;lleden 
;<7'ıı> ,a~ında Salih is
nıintlc .iki kisi' i der-

l#-- Me · m ~larına yapıla-
cak zam mes' e c · ni bu sene 
behemel al tahakkuk ettirece
ğini Maliye vekili beyan et- • 
nıi tir. 

Marya Seranın emanete 
kar ı açlığı davada Defter
darlığ'n r.ıuh, tap olacağı be
Yanı a bir prot sto cc cilmiştir. 

. ~ Trabzrnda 10 rşmda 
bı rocuk .. k" .. -1di· .. .. .,. ı ı ıyı o urm ş-
lur. Katil k d . . . 'k ar eşının ınti amı-
nı aldıuın1 • 1 . . 

o· ... oy em ştır. 

lf. T rabzonda güzel Osman 
namında b' . . . d 

ınnın gazınosun a 
gdarson Neclanın vilayet bu

udu h · · ka " arıc~ne. çıkarılm~sı ta-
~r etmış, Necin polislere 

ınu avemet göstermiş bu s -
tada O ' 
. man kadını sayfiye-
sınc k 

açırınıştır. 

T·· ~Bir çok temaşa escr,crilc 
M ur .0 Perctine hizmet eden 

usk ahıp zade Celal beyin bir 
su ut netı'c . d v d'" t . esın e ayagı or 
~ennden kırılmış, Ceı:rahpa a

a tedavi altına alınmışhr. 
f .\'- Am rika Harva t darül
. n· u profe ö l rinden Hok-k6 fels fe cemiye · bir me-

ö der r T ·r · 

c z \a · 
zi edtc.egin" 

gaz lede o nı lu 11. Her 
n kadar hu s ·ne İs
ta n h ı <l f zla 1 ı ol 
ı11 ' ı de ara 
ya ga n I ·1 ı t <İ 1 ı 
l i dil l hld<lct i 
ğ ıklar, buı ada 
b > le bir hittif teı h' z 
f akirlcri ı 1ü t ığni b.
rakn1az. 
]~eled i ) c oln1,1sa bile 

şarap 

ihracatının tanzinı 'e 
. c t . c r n t ul daire
s· ndt re anını ten1in .., 

ederd fj,, tları tczvit . . 
eYlcnıek 111al·~a ile bir 
ş' rap 111üstahsilleri 
l·arteli tesl"i) olnna
ca tır. 

ı c e mesaı "ııi s\l rnuşh r. 
Cemiyet perrembe gün~ top
lanıp bu isle meşgul olac~-tır. 

"" Rus hnriciyc komiseri 
M. Çiçerinin yakında şehrimi
ze gelecegine dai bir şayıa 
vardır. Hariciye v kilı Tevfik 
Rüştü beyin de İ tanbuhı g\_
lerek gôrüşeceği söylenmek
tedir. * lstanbul meb'usu TevFk 
Kamil beyin Var~ova, Cemal 
H'"snü beyin Atina, Yahya 
Kemal beyin Madit sefaret
lerine tayinleri takarrür tem· -
tir. s-krc sefiri Hüseyin Ra
gıp beyin moskovaya tayini 
istimzaç edilmiş, muvafık ce
vap gelmiştir. 

J 'l"ıli h 
h l")llSİa 

~r o) un 
hir \ardı l 

·1 r'' : Hiltni 

* Zayi 
Sekizinci kolordu, 

ü "ine "i { fl as tırl·a~ı 
o t . 

~ · :1 · <; !car'- caj.:, ı~ 
1 ü inıü oktur. 

Si\ as, Akdeğirn1en 
ı al ull s:-!ıde ;\1üstafa 

.'\ede etmt. D-.di. • ı · \liye
cc~· rn, he:'ll de ı i h hıl,l r nı 
.ıd m ak llı ÇLhL 

. 1 darı l t 

l :r \'l 1 l l a r ,fl 

111\.1 rıckı<lar J,ı 
sıL k.. ~.ıl alı! 'ıı ı n old u 

o~ 1 u ~ti l ru 

" er 

* 

'c~ik· 1111 
·y 1i~ ıi . 

11 (S I-

oktur. 

İş ist yur m 
J\cizlcri < • .'27 » teYel-

lütl ü olup tah ·r 
t tTlC t ' lir. ·y l'l . 

. . 
ıs ıYoru-:-n; 

bi diri. nı 11 

r · ca e<. erinı : 
{üçülrp l7<1rda, H·1c 

ka<.~ın, Bo t<. n ~o•,.,..ı 
r To :!.1 Sabi 

BJ'lllll J,.ı!Jırın kl.ı h::r,ıber 

L ·,,iri ı ı 11 t '. n, İOLl:dk 
, ıım y. ıl ılı 'c beni l> l nın 

\ a .ı' ol ııı 1,l <.:"İne d ı~ru su
ru kdi ... 

\ \ ıh.ı .. ti \ l 

Lehıstanda~ bır hey'tt getocek 
Le Messagcr Pelonais ga

zetPsi, polonya mehaf-.li tica
riyesinin Şarkı karip ve bil 
hassa Türkiye, Mısır SGriye 
ve Filistin memleketlerine bir 
seyahct yapmak tasavvurunda 
bulunduklarını l :ıber '~iyor. 
Bu se yahate p ılonya .. 11 u
susi ticaret ve sanayi mües--
selerinden mada hükumete 
mensup ticari ve sına; me
hnfil mensupları bazı w.!b'us
lar ve gazeteciler de iştirak 
edeceklerdir. Agl"'bi :lıtimal 

gelecek Mart ve ya Mayıs 
zarfında yapılacak olan bu 
seyahatten maksat, Şarkı ka
rıp ile olan ticaıi. münase
b tlerin temini inkişafına hiz
m t etmektir. 

, c'L. ~ri ._/ı> tc\.L

-. ü o ıp t~ ~ilin1 ' 
attır. ., eni türkçe~ i 
1 ur . ·, .1.arı 1; l ~r nt 

is ol r a c.s·alış nak is
.. oru 11; arzu eden.1 
·iı <'l re. iınc bil İrn1 
l rin' r'ca {:dcrin1: 

l r ükç·ük ~ıu~tafa pa
l ~nda orta fırında, 

T • • 

"azı ,... 
Teşekkür 

rzun zanıandan beri 
t < a vi ettiınediğin1 eg
zan)aını pek kısa c
Ja, i~ ile zail eden t.'l7' -

cı al ırl rö.,lü l'-ı 

eye te~dd ür ~tlcı·in1 . 
ı · ,ıdıl,ih: Zi va 

herlitaş l:İ\ arında haf-
rİ\ at 'apınak için 
n;üsadc . İ5tcı lİştl. ı\J
dığın11z nıahi 11ata gö
ı·c, hül...ur1ct bu guru
pa i~t ·diği n1üsade~_i 
'1...:rıni"tir, I---.. akat hat
rh at • ınibade;:""ıi 111iiz'-' 

id~trcsiııd bt klc111ek-
~c. ir. llolandah gu-

ı·up ınüzc . i<lare~inc 
nıüracaat edıp nctıcc-
vi :on11<1n11~tır. Anla
~ılaıı, hafrivat yap-
• ~ w 

nıaktan vazgcçnıiş 
ola~:ı kla nlır. _____ ,_.--------~-., u c ra s 

ya ıl yor? 
l'ütün inhi~ar id~ ... re-

sinin zürraa bir kolay-

ı 
]ık olnınk üzere tütün 
nıüha' e,.asına karar 

1 vcrdii·i ınah.inıdur. 
1 idare~ ilk nnıhayaatı, 
siındİ\'e kndar hiç . ., 

tütün satın ahnnıa-
1111~ o'an Poç~ ye :\lc
ncn1cn hav 1 i~indcn 
·a 1·11ıya haslan11stll'. 
~ a n .. a 'i tü.ti.ın i~Jan.·-

~· fi at rnes'desinde 
c.:o ı <l · ·tce kctunı c.hn -

. ' . • 11rr s g-- • 
a ı ir le yapıh cal 

o aıı e d~trilr tesisat 
ı · l darülf ünün fen 
fakültesi ınik c·?~rislc -
rj ı .. en Burhanettin 13. 
~·ılılrcsire g·itınİı;.;tİr. 

<.: ~ 

~lu n,tilevh tetkikat 
" 

.. a pn ış, hu tesisatı i~ -
let('cek ola 1 belediye 
he\ 't·tine ltızııngt len 
izahatı r 11i~ 'c ~eh-
riıni:l(.' a' det etınİ!:>tİr. 

. ~ 
de~t <: tıniştir . l~unlar-
c.hı n ha~k a 111 üşevvi k 
olarak bir üçüncü a -
<lanı <. a a ) a1 lanınıı;
tll'. J~u adanıh rın ni
çin ~ a 1 g; n çı kartn11-
ya u<ıTastıklan tahki-
.. b • 

kat n tic ... ~indc anla~a-
lacaktır. 

1ahrir· nüfus için 

Simdiden iptidai 
' mal iyett hazır-
lıklara başladı 

1ı J, sene. inde yapıla
cak tahriri nüfus için 
sinıdidcp hazırlıklara . 

~r • 
lxı~hlnıln.ı"itır. ı cnı 

tahr · ri nüfusa esas ol
nıal· ÜZ" ·c ı olisler ta
r~ ·11 <l· n hir tahrir 
.. }t 1 l ı 'a<l r. 

it r ı o is 111erkt'zj 
nııntak -,ıı J,l polis . . 
nıcnı ır an c n ·ıyc · 
ı lilli' t, 1 ·ı cp c 
tabı-° ·t L-ı 1 lan n da 
cspit <:der k her ey 

ve ikanıc. tga h' 1 dÇ 

kişi o un.Iuğ unu _ aı:
ııuya he: ~)anıışlan r 
'J"alnız hı tal rir I ~ -
j ive i c ile" ıı c< ·ı
nıcd·~ 't t~ ıriri a
p4 n poliskr de bir y 
söylem~dil, Icri için bir 
ç<;k aileler 1er·ık 
ic'nde kalnıish1 r 



Eve muhzır' 
. ,u h 

•ıyorlar, dedi. S'iileyman 
..,r karşısın o ıJifçe sararmı,Jı . 

-J8-
1,. ah .. lt. so u·~ 

Hüsnı l 

IÇlil ag«H1111 

.1 Ül ı

kua <rc'c '>i 1e ihti-
1:-t ô 

nıal v ri~ or, o ak.· ın 
ahanın 1ini b ıne
leyle ağza a a 'ali 
paşa ile 1 adı cf endi
nin su cürmü ıneshut • • 
kar~ısın a nasıl bir 
ta vur alacaklarını öğ
rcnn1ck için de büyük 
bir ıntrak besliyordu. 
'Yarını saat sonra, 

Zihni yar, sofra bezini 
bizzat yere sererek ve 
uf ak bir ~in iyi de ına
vi, kır111ızı hatlarla 
ınüzeyyen ve n1akas 
şeklinde tahtadan nıa
mulalth(rı koyarak 
kocasına buyur, diyor
du. Saç üzerinde ya
pılan gözleıne, küçük 
küçük kabarcıklarile 
iştihaayer bir yüz gös
teriyordu. Sağn1a bal 
taze tereyağı, bu sa
bah sofrasının nıuhta
sar listesini dolduru
vordu. 
'"' Bölükbaşı, ınuhah-
bctkc_ir bakışlarla ka
rı'>ını kucaklı yarak 
sofa' a oturdu. l~ütün ., 

tepsiyi ihata eden uzun 
ve ensiz peşkirin bir 
tarafını önüne aldı. 
Bisn1illc1h diyerek göz
leıneve el sundu. La
kin, kopardığ·ı lokn1ayı 
af{zına götüren1cdi. 
Dışarıda hazin bir 
vc}ye)e kopmuş ve Sü-

. leyn1anın işti ıasını ağ
zında, elini de göz1eıne 
ta bağından bıraknuştı. 
Hizn1etçiler ala bildi
ğine bağrışıyorlar ve 
hanın11 çağırı) oı·lardı. 
Bölükbaşı, bu çı{Hık 
üzerine önün eki ptş
k"ri at· rClk ver"n en 
f ırlad , o<ladai·l çılr Jak J 

isti ·en Zihni arı elife 
..J 

geri çekerek: 
- licle sen dur -dedi

bu çıgrış hoş deJil, 
b n sorup anlı . 

utf < kt ça ı an hir 
h"..,.nıctçi, ~ofada ağa 

ile karşılaştı. Güzleri 
korkudan büyüınüş 
g ·;rünen bu poınak 

kızı, soluya soluya ha
ber verdi: 

- Eve muhzırlar 
doJdu, seni istiyorlar. 

Süleyman hafifçe 
6a:i·ardı, ve arkasından 
sofaya çıkrn ış oian 

i\.a rısına döne .... ek rlerin 
hir 'e 's ile f ısıJdadı: 

- I-lös ~ pu u, ba
. bas an, anh ~ın Ya 

a;:,anııı . ·aptı~ını? 
Zihni' ar ' ocas na . ., 

sa rılaral~ inledi : 
J. riç · n ağa 1 niçin . 

Sen ıı yaptın ki? 
en bir şey yap-

1nadın1. Ağa ypıyor. 
Kin1 bilir alnıma ne 
kara sürınek istiyor? 

~ 

\'Te bir saniye tecn1-
n1ülden sonra ac acı 
gülerek ilave etti : 

- Anla<lın1, anladın1, 
Hüsınenin kanını bana 
yükletn1ek istiyor. İşte 
bu iyi. Baka1ııu ben 
bedava ipe çıkarnu
yıın? 

O sırada aşağıdan 
bir erkek sesi yükseldi: 

- J(adınlar savulun, 
• v 

evı arıyacagız. 

13ölükbaşı, kararını 
ittihaz etınişti. l(ansı-
nı kucaklıyıp iki ya
nağından ve alnınaan 
öptükten sonra yavaş
ça : 

- Yakayı kaptırır-
sa ın - dedi - dcrdin1i 
anlatan1an1, post e den 
gider. l~en savuşuyo
ruın, sen korkına, 
i.izüln1c. 

Ve hcnıen evin üst 
katından dan1a çıktı, 
sürüne sürüne bir ke
nara geldi. l)uvarın 

dibinde bir ınahkeme 
ınuhzın yere çöıne)e
rek etrafı tarassut 
ediyordu.Oradan kin1-
seniiı zuhur edeceğine 
ihtinıal vern1iyor ol
malı ki Jakaydane sa
kalile oynuyordu. Sü
Icynıan ağa, ınuhzırı 
görünce tereddüt et
nı ·di, he&ıplı bir atı-
lışla keııdini herifin 
üstüne b1ral·t1. 
H.asıt ve ya nıütaras-

sıt, sen1a' i bir gülle 
gibi üstüne dü~en bu 
a r vücudun altında .. .., 
(< hık •> dik diveı11edi, 
bclk .. nıi . .-inin hal ·ı arı 
birhiriı e gecen.· 1 ...... ~ • 
bir cp t gibi gü ı -
lendi, kaldı. ~c' · b ~ı 
dan1dan a tılına uzün
dc 1 rıuhakkakül t l{u 
oh n ı ~tırabı ~u s r l . 
n1ahl en1e n1uh4. rına 
ciro etn1iş, heınen he-
ıncn acı duyıncı ksızın 
ayağa kalkınıştı. 1\luh-
zırın ölü 111ü, diri n1i 
olduğunu düşunıniye 
lüzynı görn1ecli. Hızlı 
adınılarla oradan. o 
tehlikeli n11nta.kadan 
uzaldaşnııya başladı. 

1\Iabc di var 

\·ekalctinin ' 
Ycrditri karar nn1ci-

ince, 'akında İstan- 1 

bulda ~la si \•rısinek 
n1Ücddelesi ) apılacak
tır. J~jr kaç güne ka
Gar bir ınucadelc reis· 
avin edil rek \nka-.. 
.. dan ~ehriınizc gele-

cek ve nıa i veti nde .. 
n iktarı l·lıf' doktor 
' 1 üçü].,. sıhhiye nıe
nnırıı olduğu halde 
faaliyete geçecektir~ 

l\lücadelc n1ıntakas1 
b ı sene ı>endikten C's
küdara kadar olan 
ha,alidir, hu nnntaka
ya adalar da dahildir. 

1\fücadele bataklık
ların kurutuln1ası, ile.iç 
dükülıuesi ve sair su
retlerle icra edilecek
tir. Sıtına ile ınücade-
le kanunu nıucebince 
halk 111en1urların -lü
zun1 gö:.;terdikleri şe
raiti sıhhiyeye riayet 
n1ecburiyetindedir, 

\'ilayct Sıhhiye n1ü
dürü Ali l~ıza bey, bu _ .., 

hususta bir ınuharri-

\ ak".ı'lın h ,hı nı. nl rınd:ın biri mu
,, 1 orgo. dığeri <.~c: 

bir tabrih. tı u un 

ı ·, ınnd m 1'0\:ıkm. 
dı n ci ılc f ~ı:ı 

mc-

İntihabat 
Bazı yerlerde, muhtar 

intiha ·I ~a yo suz'uk olmuş 
~lahaUıtta nıuhtar 

intihabatı bitnıiş gibi
dir. Bunların n1azha
taları yilfıycLe o-önde-

• b 

rilnıektedir. Yalnız ba-
zı n1ahallat intihabın
da yoJsuzluk v·uku 
hulc.hİğ·u iddia edilıniş 
olduğundan . intihap 
yenidei1 yapılacaktır. , 
11 lli!ll!lı 1 1 1 .r il n 1 

Turjanskinin büyük eseri : -, 
Volg-a.. \ · olga .. ~I 
muazzam filiminin ilk iraesi : 

rin1İze ; münasebetile verilecek ~ 
- Gala 1111lsa11ıeresinde ~ 

« - Bu sene yapıla- -~ RUS TETRAFONİ ~ 
cak n1ücadele netice- . : HEY'ETİ MUGANNİYESİ : 
sinde, l>cndiktcn Üskü- önümüzdekiÇarşamba akşamı : 

dara kadar olan saha- \l l artlra s!7::Iaa ~l 
da ve Adalarda ika- tagan· i edeceh.'"tir ; 
n1et edenler artık _ 1 - Volga kayıkçılarmın -=-

cihinliksiz ya ta hile- şarkı -
ceklerdir.)) de;11istir. 2 - Volga.. (Stonka Razin) 

~ 3 - Don Kazaklarının me· 
nıücadele nnntakası- lodileri 

na hariçten, nıesela Danslara Balaylaka muzikası .=-
iştirak edecektir 1 

]~oğaziçinden sivrısı- Fiatlarda zammiyat yoktur . ...,
1 

nek gelnıesi ihtinıali Tekmil filim bir defada. ~ 

olup olnıadığını soran 
ınuharririınize Ali ]{i
za 13. den1İştir ki: 

« - Öyle olsaydı, 
Csküdar cihetindel"i 
sineklerin de İstanbul 
ve Bevo<duııa istila .. ..., 
etınesi ikf za ederdi. 
ı:ıııcrııın .. ::::::~:::'.'-.::::~7.:::ııuuıııuııunnıııuuıııııınuuıuıuıı~i~:~~:::::':l 

\Kohen Kelli) kahr anı 

evelden temini 

·nema~ 
müdüriyeti 

Halkın göstermekte olduğu 
tehalüke binaen önümüzde- 1 

ki 30 kanunusani çarşamba 1 

akşamı irae edilecek olan 
( ŞARL MERE ) nin meşhur 

es •inden muktebes 

I{ cris 13iğe hi ı1p:()l hatun ı ne ) al rtl· 

Gemide ne kora ru:, ne de reisin en yeıoıt ) 
ark da lan olan Pa a ille Kelle b nu 1 

sorm ya cesar t edem dile ... 
-12U-. !uhaı·.~iri~·.tptullali z ·ytı 

>aı.ı il İ.İ-.;t'~ in, r<'i..,in su- j st r i · ··••tP 'f' 11.h, r Pt " 

itliıw ("('\ llj) \'Pl'di: ('PJ\lf'J'{Iİ. • '" ( tr ( ,. ı 

- So\ •lln• kt"' r ı n til .. .. . . 
r<\lf i; öld"i il"i st\ı•stıri~ i 
dP ı\ulaltlaı·ım 1 c• ip hı -
raklıJı. l\(•HP « lmıılarm 
<''~ularuu ha Jı .. h: al mı, ar .. J 
tıJ o domuz pf{\ndilPri 
sa!j olmadıij'ı iein hiu ...;p~ (' 

zararlaı·ı do " ınmaz! » ti(\· • 
di, hiz de Ü)I<' ~aptıJ"··· 

İyi c>lt iniz, ya üh•ki 
Jwrif? .. 

Pala IUıs<'. in UÖZIPrini 
önünf' indirdi. lu•lle ?~ "ir 
<"<'\ ap \'f•r<li: 

- Bir i~lir oldu, r<'b ... 
- <letli - lwliıuh\ dolu ta -
lmıwast varnn~ ... B(\n Ü5-

lüne al.alıp hi<:aldaıuıya 
(;ahşırk<•n lwrif lahanca -
SllH çc-kip hl1Jlİ \'Urdu. 
«Of yarnlandım! >l <IPmiye 
kalmadan hasıp lrn<:tı. )ala 
Ölll'l" hr-nim ~arama hak
rnaJ\lan JH'J'İl'i yalrnhya -
matlı, ·sonr.ulan f H":~;indPn 
l"o~t u ama ~akalı~ aıııadı, 
11Laldaşmıslı. 

1 PllP Ht-1\iı·, hu !-ıÜZIPrİ 

hüyül" hir hit'·•p du~ aralı 
sö~ lı•nfr~;li. HPis, ~üeam 

lrnc;tı{Jmı üijı·Pııiıwl' sa -
dc-ee: 

- Y<H'an tehlil"eli ıni"! 
Diyl' sordu. 
- ltayn·, ı·t•is! 

l\clll' HPkirin yarası 

t<"lohlikc>li dc•ı)ildi, lıalta ar-
1 tl\. onun :u·ı nı bile' duy
muyoı·ıhı, f'al\at içimlP 
haı...J"a hh· aeı Yarclı. Sikaı 

"' w 

tf'mizliYPnwnıi40.; ohuanm . .. 
YPrdiJi lıic·ap Ye hunun 
t<\Ylif Plli!Jİ aeı ... 

1 <•11<> BPl\İr ha~mı im i -
dırıp rPisin ) ii1.üıw ha -
ı,amıyordu. Pala HiisPyin 
ya' a~(·a, lwmcn Jiendi 
l\PJld isine sö,·knh·ormus 

• • w 

clPllİIPt'Pli hil' ~wJd ld<:· illi-., 
ı·ıhlan<h: 

- 1 iz onu ~lhc-l lt"lol"rc.w 
oeıH:" <'le flP('İririz... Bu 
sefPr zor J\urltılur! 

* Hütmı kor.sanlar nemiyf' 
hin<lildc-n :-ıonra H<•is, J\.('1-
IP VP Pala (la -.;ahildPu 
ayrıldılnr, <•n son J"aytJda 
n<"miyr> oittil••r. 

.\z bir .1.am·ın sonra 
·,ı J <'il il' l i ( ·i11i hi -
re il t C'H 1l 'el H' dil\.l •ri 

l'('İ'.,, o(>mill o 
l\üpPşl Psindc> hu Juzıl uf" 
i"a harsı hu uıfü.hi"i U"l -

u .. 

(Plllİ \'C' im l\Ol'l\.lllW ...,(1 -

inil Yt' zulnıd Ht~ f .ıkarl"'-'J1 
hf~ ldmsc- s.ll'ld s ··., lt•mi) t'ı • .. • 1 .... ha!f ırmıya, st•vinnıiyt"lo < c 
i)~J, Bi(je hinoül hatnn tı~1 
t'('~('clini ıw ~ apl ığmı o ll•1 

sormıva bil'• (•psarPl r-dC" 
ııılnwcı u. 

. .\•yil .\li l'f'İs, S{\Y{JİIİ" 
:-.inin ölüsünü l"oHarın ll1 

arasma "ahJ» UÜ!J~ünC 
haı.;1 ırarak arlrnclaşhwın " 
dan ayrrlıp IPI" ha~lfltl 
uzalda~t ıl"tan sonra ııC 
yaıunı~. JH'l'P)'P Hil111br 
t·aııuulan çok sP'. itti b t1 
llHHlZZPZ malılllku ııa-; ılı 
niçin n.-.. ldrne hı ral\ n11-:t1'f • 

l zun nıi'ıcldt~t n0 koı· -
sanlar, ırn d<' ı·l'isin eı• 
YH l\.m arJ\tHlaslal'ı 'e cı -
~lamları olun ;ala ilf' Kc~ııc 
rumu ö(jrt.•ıwrn<•(lif(•r, htl'" 
n u t'<'İS(' soı·ı 11ya, o i iti : 
yam hulnıaz . ·m·ayı f ('kr<H 
('~t"l>IPIHİ\ (" ('{':-;lll'f'I Pdr•nıC'" 
dlh·r. · 

5aat 
19 

20 

21 

( ~lahadi Yar ) 

Dakika 
00 Alaturka musi· 

ki hey'eti. 
50 Esham ve tah

vilat kambiyo 
ve nukut bor
sası haberleri. 

00 Konser: 
(1) . Çaykooski: 
Senfoni N: 5 
(2) Borodin: rap 
sodi Rüs. 
(3) Şopen: Pre
lnd N:2 
(4) Şopen: Pre
lud N: 21. 
(5) Çaykovski: 
Serenad melan
kolik. 
(6) Çaykovski: 
Troy b. 

de 
ne 
so 
sın 

te 

kı 

nl 
m 

, au•.., ..,pf11· t fuk • rı u .. 
JORJ SIDNEY s 

L sinem sılıda 
,ünden itibaren şah ... erler şa\eseri 

o 
@if~ 11 

T o stoyun layemut eseri. Bü}:5k mevzuu ve müessir 
sahneleri mutantan dekorlarla malamal yüksek bir 

eseri san'at. İlaveten: 

t!alek Kovboy Büster Keaton -

p zıl h"r ı·<•n, ltt ) .. U', 

< s·r dunum ~m unları 

' Sl I' ) •ı.. l 
{'k J".thili~ Pt '(• iml"anı 

' 'l'l li 14. . 
HPHd tlP lu r PVİ unu -.... 

t ·u·. • sl'\ i11Pt'f•Jill'J', şarkı 
"lüyli~ c e •h.lt•r, Pnlik ) a -
paea ld.ırd ı. Gt-• iniı yel-
~ \nierini )..,iı"t n ruzoftr, 
bu anadan donma gmni
cil(\rin oüfiüslf'rini dP aynı 
itıtir-ıı '\'f' mıt-i~ie "::-i~i J· -
nwf, t<~ idi. 

St•viniı • hafirı~~tealdaı·, 
lt~lt>ı• incJPhi c ll!J İ ll l.lhas-

B:ı gece 21 de karaköz 

FERAH s; E AD 
SİYAH .K i ve .FRİT 

mel v .... ryete 



t 

İngiliz kızları 

~ lechtır] t;Ul'et te 

)rÜzrııe d<'rhİ al
ıı1ak 'azi, etjıı-

d( <lirl~~r. 
ingiliz yuzme 'c deniz ~por an ie

derasyonu lızun muddct hukumet 
nezdinde te cbbu tta bulunduktan 
sonra Londru ılk kız mLktcpkri son 
sınıf talıbnıına mecburen 'i uım dtr'i 
öğrctilmchl hakkında hır k, rar ıstihı;:ı
linc mm .ıH:ık olmuşt r. 

Kararnam .,u tırları ıht İ\ :ı ımı k
tedir: 

(ılk mektebi ikmal td her genç 
kızın bchc.mh 1 'i uzm l ılm ı ş rttır.) 

Bu suretle 1 ondra de Lu sene de
niz 5P'lrun:ı b la cak kız talebe! rin 
mikdın srvı.,.,, . 

VVVt t hm n edilı~or. 

Odanın içinde 
Golf oyunu. 

, 

Garip bir kulüp ! 

rr (' lefoııda aıılı:ı 
~ 

~ 

n u ı nara ' erenler 
bir ce111i' et . 

)rHJltılar! 
ingılızlerde )a\'aş yn\a, garabet sa

ha ;md:ı Amrnkalılarla :ışık aun:ığa 
başladılar. Londr:ıda on gunlerde ı eru 
bir kulup :ıçılmışnr. Bu kulubün ismı 
ncdır bili) or m ~unuz 

Telefonda )anlış numara 'eren 
m trn:ızellcr kulubli ... ] 

nasıl bcğendınız mi • 
D:ıha ıd:ı 'ar. 
Bu nıulıp matm lellcr bırde balo 

'crmı \er, b le n.ın rı) n<.ct ni de tele-
f<'n rkltıı ) nlı numara ) uzundc? 
en r zln k ' t eden zata teklıf 
etm şl ı L 

B:ıloda m mf nutuklar teati cdil-
mi<=, e) IenC' ler apılmı \ c nıh~ct 
( , :ılnış nurn ra \er n t t oncu kızlar 
kıı bu ) ı mı n akınd ( t 'lef ondan 

n m t nl r kulubu ) as 
r ı ı h r edilır itir 

Yer yüzünde 

[)ok torlar111 ceı1-
ı1eti ı1erede ve 

nasıl jıni~? 
Bır 

n ) 1 ı ı it i o Ş( nl 
ait u m itin :ıcı ' ı (.ktl J•r 

Son Saat 

k di)fü 

:he 

inam dirdi ki, kızım dırdi, benim 
habnrım ;roh, bir günün biri':i gelmiş 
köye baban, b:ışha memleketl~ beni 
gaÇUdL 

Emmisi[I] go· ermiş ıınnmı babama 
gizlice 

Dav m de~im· 
- Biz bacımızı (2) gariplere ver-

meziık! 

Anamın emmi i de demiş: 
- Ben sana \ erecem gizlice. 
Emmi·i anamı nine ç:ığ;lrmış. 
1':ındınn başında çorap dohiyor-

miş nnnm. Gavağı dudamışlar, getir
miş içeri doldurmuşlar, tandıra vaha-
cahlar. · 

B:ıb:ım ağaçları gırmış • Yüzünü 
gnpatmış anam tnndınn ustiıne, gör
mesin di~e. \ğ:ıçları ke .. mış başınd:ın 
aşağı : . 

- Bıı~ın g:ıldır, gorup de gidccın ! 
- B:ışın ve in 1 Sen benim kömür 

gozhiın L3] değılsin ki başımı galdı
ram. N~rt: e bah:ıcah ın 'ı1 Cet l 

Anam ŞO) le b ını g:ıldın) ır. 
Sa 

r 

A 11 

mı" hlm , 

rer-

nda, 

B dıkni.tn, babam 
:ırka ı a ati ir. 

hem gerı c t .. h-
atın, 

- hem ~u gılll :ı\ ı a da bak. ıı:e
ri} ce b:ıhı) ır! 

Gıllı :t}ı}a b:ıh, devende <.mm c: nin 
ı;:ıncı ağzına \ .rı. iı. 

Bayburt 

lehçesi 

D ınun hırq tucmu<: : 
Gahpcnın go r ı ur idi. G;dip 

şunun pe ı t:, ;ou p:ahpl i \ ura\tm. 
Ku,lu c. 

Ş k:ı ıd (1621) dıplomalı dokto", 
(3;,2) dı çi (5:"~) ecz depo .. , ( 147) 
ha ta b:ıkıcı fı. (20) kımıahr, (BJ 
ııp takult ı, <.ı) cb mekter·. 5; 
ha ta bakıcı mcl..t h, ( 18) doktor 
!;!:az ete ı, (54) hr c ne, 1 O) di~p:ın •er, 
{.3 polıklınık , U) p:ı tor müe<.'ı"c<sı , 
'e avnca da tıp \ e .. ıhhatl :ıl kadar 

~ (33) muc l (1 b n c mc\c ıt ımiş. G 1 ı :ı) ı UlE)UI d• a ne• 
Suz gı ı 

Gct de 'ur! - di}"İrlcr - Adını 
pic; çıhariı ~rn. Glt ıki•ini \Ur volda ! 

Onlarda gcttıkkri kv)e girecekler. 
D:ı)ım divir l.ı : (Golf), bizim hildı~imiJ.c 

büyuk ve geniş meydanı r(l ı 
ve açık havada oynanır, değıl

rni Fakat bir Amerikalı zc..:ngin. 
muptcl!lc:;ı oldu~ bu opmu kı 
gtlnti nezleye tutulmadan oyna
manın imk mm re imde go du
~unuz -. cçhilc kendi oda nda 
bul u tur. 

Y Brınm modas 

Aca a u 
mu olacak 
dersiniZ? 

Bu gidiclc b 
bfitun ~ . galı :ı gunun l rirde 
•1,.. . cın llıtıt hazreti Havanın .. uısec1 il . 
çıkacak 

1 
e Y~ı çırıl çıplak ort ya 

:ınoda ka ier ~n şekilden şekle gire!l 
aç ak dını gıttikçc bır parça daha 
bt~ız ~ \Ucudun çıplaklığını her gun 

Modan ha meydana çıknı maktadır. 
lerindcn ~ bu gayn c:abıt taba\\ ul
( Mad e ~r Amerikalı sinema artisti 
lüzum g ~ cllamy ) hiç terziye tilan 

""'lak 
0

rtneden i tediği zaman ... .,. ve isted·ıw .ı .• 
bir clb' 1ı:ı• V-ıt kapalı olabılcc k 
doıru ıs~ kcşf etnııştır. n .. doğnıd 

ya lr kaç rnctro tul alıp , ur 

( M dgc Bell m 

d 1 

JT m 

Bt ratı dokt rl ıın de~il h:ı tal:ınn 
cennt:tı \ c \ :ıhut bu kad. r teşkilau 
otrn ... •ın. ı z:ıı n n .. nl:ırm cebe.on mi 
o),:ı gere!, 

Spor ia.rakki aiiihçe 

Bir gün ee . p can-
banz ık şeklini 

a a .ak 

orculuk terakki etukç c. m 
mı a b:ı 1. dı. Gcçrnh.ı~ 

<:Jtunlard tc.k tLker c 
1 ah tmıştık -tc 

. n ı adam 
~ll

- i 

!1emurlara fak
s itle kumaş ve 

battaniye 
re n de' i 1 l l c:ıt t l at: po 

)ı :1. lııt ı 1 elı:dı\t' m~murlan ı e 
b ı.mum ıle\ Jet d:ıırtlc rı mtmurlanna 
1 Ldt lı .ıltı tak ıttc tedı olunmak 
şa le baıt:ınh e, 'c topu kc -ıınncdc;n 
1 nak ~artılc:! kı maş te;\ 1.i ctmekted·r. 

İrtihal 
Türkiye idman cemiyetleri 

ittifakı sabık katibi umumisi 
Radoslu kenan beyin pederi 

Radoslu madenci HacıTatar za
deAhmet Fehmi efendi müptela 
olduğu hastalıktan rehayap 
olamıyarak irtihali danbeka 
eylemiştir. 

Cenazesi bu gün Göz tepe
d irinci orta sokakdaki köşk
l n kaldırılarak vediai 
ha fran kılınmıştır. Allah 
rahm t eyle in. 

1 .TIHAH 
Dün, Tüı kiye milli sigorta 

şirk ti rinde bilumum memur 
ve müstahdimin yeni Türk 
harflerinden imtihan edilmiş
lerdir. 

() neci\ di btnı ı:-oc:terdln~ 
\oh bi ccy, gız! 

An m t' den \'.:l~nmışlıır: 
- <.;, gct eve! 

B n g tmı rc.m! 
g ~mı h lı d n ı-.r .. di 

4 e i 

Bi g:ıncığın biri i b::şına çarşafı 
alı) ir de :(ben .kişiye geldim, sen ne 
içün geldir. ) di t r~c, orda ben biça~ı 
g:ımumamı soh:ım. ne \ ap:ım? 

}\c lulcı. 
Do ru -dı ır ı-

0. Vtm di ır: 
(.ıdu• gahp l"ın bııı gctmı~. 

'\1 u b hc-rc .. t ol an. Go nu i<=te-
h r R "' el cm bi 

e n! 
Celalellin Ekrem 

:-ı ,_: ı ru o. 
6} \c:mcp-ı, 
7 J cnı ı ı c.lnıı. 

Haftalık 
iN, ıssı MECMUA l 5kuruş1 

IB)tlfi~tl'.lıffü <Çl1Ik\it11 
~enkli resimler, nefis yazılar 

Her yerde arayınız 
l\1ahnıut Yesari, Keına 1 

Hidayet Bevlerin 
I~agıp, Ahnıet 

hikf1vcleri 

Ayhan Beyin tefrikası: 
'ustıf il<~ Z<\liha 

-
İstanbul defterdarhğından: 
1324 numaralı ve 28 mayıs 928 tarihli damga kanununun 

onuncu maddesi mucibince meskfıkat ecnebiyenin maliye Ve -
kalet celilesince haddi vasati üzerinden Türk parası olarak 
tayin olunan fiyatları zirde gösterilmiş olmağla 1 kanunsani 
929 tarihinden itibaren 30 haziran 929 tarihine kadar altı ay 
müddetle damga resminin mezkür fiyatlar üzerinden hesap ve 
istifa edileceği ilan olunur. 

lngiliz lirası 
Fransız frankı 
Alman markı 
Avusturya şilin 
Belçika belga 
Bulgaristan leva 
Mısır lirası 

İspanya peçeta 
Yunanistan drahmi 

Kr. Pa. 
961 00 

7 30 
47 25 
28 00 
27 25 
1 20 

986 00 
32 20 

2 25 

ÇOCUK ANSİKLOPEUİSİ 
Çocuk ansiklopedisi yeni 

harflerle tekrar neşred.lmiye 

başlanmıştır. Yeni harflerle 

okuyacak kitap arıyan bütün 

çocuklar için bund daha 
faideli bir şey tavsiye edilemez. 

Kr. 
Holanda florin 81 
İtalya liret 1 O 
Nevyork dolar 199 
Romanya ley 1 
İsviçre frankı 38 
Çekoslavakya kuron 5 
Yuguslavya dinar 3 
Moskova çervaneç 1003 
l 1 lJ Kuble mukabili. 

Pa. 
10 
20 
00 
10 
10 
00 
20 

1)..>1d .. or Feyzi A11n1et 
f ıren i, belsoguklugu, cilt, proc;.. 

tat, zafı tenasul \ e k, d ı ast -
lıklarmı en son usull rl az bir 2 -

ıı anda mutcdıl raitl t ~avi eder. 
Adn : B ı ı a o lu }O

uı ro H. Tele n: 

Sahife O 

l\M ~ A ~~' !!!!!!/l~I !!!!!!!!! 
Hollivuttaki aşk 

maceraları 

Everet l-loı·toı1 
Lııiz Vilsoı1u seY1' or 

Sinema payitahtı pek yakında yeni ve mu .. 
tantan bir izdivaç merasimine tahit olacak 

Jfollirnt bu gun seni bır aş •• :ı .ce. a~ınm dedikodusu ile meşgul ı 

ı:,er<;t Horıon, Lti .. \ ilsonu e\İ\Or 1 

1 ı c mle kul ktıın kukıı:.n k wn ı hik ) t i 1 r i ten mutlaka bir 

h. ç fn l:ı ş l . 1 ca b:ırd:ı beraber 

ıı ılmu I r, fıBn ur b ı lıktc j!ıtrri,Jcr \t: • irc .. ' .. 

J., eret Ilortonı ı tan ulh :ı et ı ı ılır. 

tl\.irahk .lC\ c d ::ıl :S:ıto) ı;ibı lim1Lr ı e kt: d ve sevdiren 
ı 1 meşhur komık ~ cm::ıd:ın .ll ad ., hne • d mıı \. •• ıra (iıniversal) 

1 c 1 he ::ıbın:ı fıl m de 'ic 'irir. 1 .~11. \ ıl~on:ı gdinc b ı gen\ kız da (Vcrner 

J,ardeşler) şırketıııın ı enı \t: mm affak ) ı\dı lanndandır. 

Temin edildiğin gôre, incma pa nahtı pek :ıkır.da mutııntan bir izdhaç 

mera imine şahit olacaktır. 

Resimlerimi1. E\Cı et lloıton 'c Lui1. \ ilsonu on ~ aptıı:tı fillmlerde gös

termektedir. 

Allahsız kızlar 

Sesil B. l)öıııll) e11i hir filiın) a\Jıyor 

-

\ l s ı B. Domıl ) "Ali hsı kızlar,, isimli yeni bir filim 

hu e e · d::ıha ş mdid n rek mevzuu •rekse 

ı muc p lın kt c r, Re ıınız Lina Boalııll Jliaıll 



SALI 
t.)( _, 

Kanunsani 

1929 

1 BÜYÜK~ 
PıYANKOSU 

Yeni tertip 

}. nci keşide (11) Şubattadır. 

T.LTFF..' DiKK.\T J:Dl:'\IZ: 

İKJl.\A'Jj\ f·:M~f~ll: 1 ir 

:IO.OllO 
18.000 
15.000 
12.000 

:u C l\..\.F.\T: 
ı.oooo 

10.000 

A 

\. 
~ 
rı 

B11 senek ca,·~ re ph:ırık1:'1u şinHli~·c I adarkilcrin en zen~inidir: 

'0.000 lıra \C daha ~ukarı huyük ik:amircler ,:e\"C"l sene )al: ız •·,;,, tane idı. Bu <ene 1 
'"'S,. nr. l'•abct ihtimali • uh7 :ırtmı~ur. 1 

2 - L \ll :\1 ihR \:\liYI: \llEDi c:e,cn •enckı kcşıdclcrd, \afnız ·~.ooo_ :di. Bu •ene tam· 
"' .. ~.<)()O .• dur. LTmuın i~thct ihtimalı Ur t·ını rı .. C),, ( y ii iki mi'li) :ırtını~tır ı 

3 - l'IY\ I{() )Lzc.·rn· •. Zl'\(,J OL\."l \JH.I \DEDi Hl Si.:\!: Cl\I'\ SL'\I "I\ 
' \ \I İJ,,f \IİSLİ. 'I· ( 11' \( ıı-.:rm. 

ı'!!fu!:j;A 

'la lar Bah,e'kapıda Salih "ecof cczane.ındcıhzar 1'tıirınızm 
1 Ç lnlZI uaReçecelcriniz taze cJn,e ile, c"ddi bır di 1<kak Ye 
iscikamctle ' ıpılir. Dakik idı ar t.ıhlili ı 65 kuru, tur. 

Hal.ıs Balık yag"' 1 llalıçck~pıd~ Salıh :\lccati cczanc<hı<lc 
tJZC l•ırıncı m< r' ıa lk.lık Ya!';L'lın k:lo 

uk şiş.lcr 90 ~ uşt r '1ağşuşi\ et ııı .pat 'hene hın li a \:11. 

• 

/Kadın hastalıkları 
hekimi: Doktor 

CEMAL ZEKİ 
U.. k d 11 d ç· k d 1 "k l ler t.ılu l .. ıdın rahat-ız'ıklar>•ı 

S U•. ar 1 ara mu"j" e ıc·· g a.ı. cnızı·. 
ı cıı.ldi ... urcllc tcda'ı cdtr. Sclızadc~ p ıt on nl ... amn.:ı go - 1

1 l ' · • k b:ı, ·.,da ı ·l'\ Zİ) \! rndJ. .. · J :" ım 
ğUS ı\, Şırınga tiği, ( 11 Şi!ir za, ]3.'tl S lfda der"'1,;C g.1 İ t İicUl'J1 ... C.Ş ,1\1 

rı. ('": atnb..ı ğürlt.:ri fukar..ı,-ı pa 
sıhJ- ı.c 1 r ... ı • Ui~ ,acunu. Pü1.lra, l \ant:ı.. kolor'a., c aı ... g bı tll\i.1

1
C' C!0\3 1 1 .. 1 , 1) ı 1ıır 

Telefon: 
VAZI IŞLFRi 

Is. 1202 
i D ,\ P 1 l !;> l l Id 

h. 3872 

İ~>tanbul vilaveti ·..:ınvali ınu u-:- e ı ı ~ ıı · rı 

ıııahalle~i sokagı 

( skiidar Selami Ali efendı pazar 
Halka ıaııı l{üslcm paşa ballrn oam han ~ 

l • l 

l • l 

Karabaş iskele c.ıtldesi 
Tevkiicnfcr Cernlı 

atik Musta:fa p.ışa athr 
Zühtü paşa Rt,atliye 

• t 

!\. 11'. .. \'l 

ı 1 lı.ınc 

34 oda 
35 .. 
) (> • 

• • 
j 

dt~ı k:On 
lı.. e 

1 J • 
31-1 • .. 

• • c 33 • 

ıc'lrı J ııılı.ırını ııi 

li: J 

1-Ll ~~e IC\ İ 

()fi l 

48 ' 
72 l 

1' o • 
'..04 • 
fıO l 

120 • 
9Ô 

144 l • osnıan ağa Nüzhet efendi 49 • 
Balada evsaf! muharrer em!Ak şeraiti mukarreresi veçhile icara ralıt. edilmek ıçm 6-2-929 tarihine 

ınüsadif çarşamba günü saat 15 de ihaleleri icra edilmek üzere müzayedeye \'3Z edilmiştır. Taliplerin 
e•nvali metruke icır koıni<Vonuna müracaat eylemeleri. 

BELSOGUKLUGU,FRE 
YE ADE:\li il\TiD.\R : DOl'TOR SITl\I • 1-:Cil' 

J>aris ( Saint - Loııis ) \"C ( :\"ccker) J·Jiniklerinden mezun, FIU-:."\C c, )'eni 
ye ınuc sır, llELSOGL"GLUCU ve ihtil;\tatı tııtlıil atı clcl.trıkıyc (ozunotcrmi) 
vesaıre ile nz z:ıman<la nük~ ('tnıcmck iizeı·c tcdlYİ olunur. 

, 

\mi l'<1>1ahanc ~ar~ısınd:ı \'LOJC\ hanında. · 

TÜCCAR ve BANKA MP.muru 
olmak icin • 

Beyoğlund& Kabristan sokağında Amerikan sefarethane-
si yanında, Amerikan lisan ve ticaret dersanesin~ müra
caat. Pro<ram mecc-..n~n verilir. M;idürü: A~oo Pakraduııi. 

Kamprlm•litrl ekserıya taklit 

edilirler. 

Taklitlerınden sakınmıtk içın ılııinıa 
kirmızı bandırollu 

ve .. ~.o,et". rnarkali hakiki 

arnbaJıijına dikkat \•e 

dıgel'lerını ı·eddediıuz. 

Seyri setait 
MEriSIH SÜRAT POSTASI 
( 1\0:\Y \) \apuıu 29 11~un' 

alı L? de Galata ııhtmımıja;. lı:ır" 

~etle ( izını", Ant ra , Al:\i e 

\ lcr ı ] c g:dccck 'e [ Tnşu. 

\nanıor, Alili> e , .\ ·ııa.lya, izmı 

ıığr n«:ok gel ·c• ktı . 

• < ıaıat.ı Luprü b.~ında ıııerke 

acentesi. ileyoglu 2 3 G 2 
Mes';ıdet lıaııı r !tında 

ınalısusada şube ncentesi. 

·uı 21..ıo 

Yelkenci 
\'APURLARI 

h.:ı.rad.~'lİ;.4 h.ı ~ • ,.c sur:ı.t pt .. t:ı 1 

V t \'pırı a an k. ııuııu 

Çarşamba 

1 

f'Ul1Ü akşamı sirkeci r•hunıııı~ ' 
hareketle duğru [ Zongddak, in 
1 ofu , ';µnsun , ( )t\.1~ • ·rınılı ı
Surıncn1..; \ c H.izc ı 'c gkiccekdr· 

'J'al»k\t için Sirkec•de .\!es,d ' 
ı· 

l lam itd<ali 1de 'ell.c"cı Pan1'1 °" 
}.airı .1ccnteı:;inc ıni.ııacaat. 

Tel. tanlıd 

ö 

lan tncu· .. r ~oi, ·1röc1. ) 1 1trı,a.t '·\: lt:\J.zın1 t·bbi\c ınağt.zasıı d l <.'• ı4.,;a l;.·----------
tedar edıli 

DOKSA KİRALIK APARTl~AN !a' 
• • g· 

'fÜRl(İ\'E is l3Aı 'KASI 
'i:..·rn avesi: tediYc edilınis LOOO.OLJO liradır . . . 

\nl<ıu•a 

i~ıaııbııl 
Huı·s;.ı 

İzmit· 
Saııı~uıı 

l'ınuıni .\liidürlük 

Ankara 
şubeleri: 

Atlana 
Tı·ahzoıı 
Ualil,p-.iı· 

4;İl'l'"'Oll 

EtlrPıııil 

\~ nılıl, 

Zonıı ultla 1. 
l\ay-.<'l'İ 
)kr,..iıı 

l\lii-;ait ııııınıııPl;il, J;ıııııhaı·alaı·, J,a-.alar 

İspirto ve İspirtolu içkiler unıuıni ınüdür
lüğünden: 

126,000 ADET EVRAKI 
MATBUA TAB'ı 

l) Şubat <J>9 C. um· t ı snat ı ı de ilıalc di ınc uzerl 
mub1 ' korr I\C nu k 

.palı '" f u,ulilc 
neti: c JT'.,.r t ı t ~ naksaya ı.:vr°Tiu,;ıı T ' rı r 

eylemelerL 

Altıncı katibia il 
dairesinde 

işler emsalsiz bir sürat, azami ifına, takayyüt ve 
ciddiyetle görüHir. 

Müessese alakadarlara en yüksek asari hürmet 
ıösterebilmeKle bahtiyardır. 

Yeni postane re Sanayi Baiikası karşısında Ylora Han 1 kat 

' En 1nükcın
I ınel ve tan1 
1 ayarlı saattır 

)):. !-ika :;aş-

ınaz, 

natlı 
tcıni

ye eh-
ven fiatla sa
tılnıa ktad ıı-. 

'9 

İs ifadenizi arayınız 1 
;ıı Kışlık mallarımızın kısmı küllisini elden çık:ı~ıyoruz. Bu 
. m~yanc!a yi'n örme çocuk kazak, jaket, yelek, ve ropları 

:ıtı, (i(I, 1 j, il)( ı, l '.! :ı. 1 :ıo. 11 ;"ı, ~Ot ı, '.! ;~ı(), kunışa 
)'iiıı örnıe kadın yckklcı·i, kazak, 

jaket YC ropları 
- . 

Nunı.•smaniyede ikbal kıt , yo 
athanesi ittisalinde Evliya ı' 1 

de Nureddin bey aparbıııııtıl' 
nın birinci katı kiralıktıl'.' 
Mezkür apartıman asri te1 
h:ıb hııvi banyo ve· mutb:ı.l' , 
dört mükemmel odalardan ib', 
ret olup taliplerin apariırna~ 

• bil 
müracaatları. Telefon Ista.il 

' 1799. 

ııHı. ı~;,, L-ıı.ı. tı.ı. :?oo. :!:>o. :ıoo. :ı:·ıo . ..ı.2.ı. ı;-ıo i~ !li!llill __ ıc:11 _____ .,.., 

Ba::-lu.·ı. ... .,,at ü:.ıkk tnianndan aı :t\ ·11z. ,, I I l 1ıı..· .... { • ·ı • l jCS1 

l"op•aıı .atı-. 1 -~ _ün örınc iH( ın ınanto arı,. ~, '·~u11 ~aa /Jl ı 011 ((/'/ 

Hif,aı•tlo l.PYi \ ı• lıiı«HIPı'İ :oı '( ( 7 { O( { (){ ( 1 { { ( L' S"ntiıııi KP 
ı,uıılıul. lla\l,,.iu '""' <ı ı t 1 -

0

~ • • • •) •O ' · • · • l'\.lll'll~H .;:I 0 ııcı ~~'ııi.dc bır saıır :.!5 
1 Jc.:r c•n .. s:ıat dcpc-.. u. ı Vak 1 d k ~ --·- ~o 

.. -------,----•• -- Satılmak üzere te•hir edilmiştir. ti e te ari etmeni- ; -- 5 inci rr ~ « " 

Operatör 
Ahınct Burhaneddin 

(. rrı: ' P'.lŞ.ı lıast. ~ l'Sl c pc , t r •. 
Mua1Lnelıanc. l'cyu. · ıt iZ"s c 

ı ırP!lıan~i 1 • ·ısr·da '1-18 •nur"
.ı Suriye (.. rşı>t JI .11<1ınaııı S mı
ıııroda J elefoı l' ı ı 1Cıl5 

l>Oh.TOH 

İZZET KAMİL 
l·:mnızı cildi\e. l·rcııp:ı. 'cnı \:... 

t.:.::,,k, be) cğı.Juğ•ınu c lı tcıl:ı.'ı 

eder Balwe . bpı, -.;, kn, l lacı lk ir 
k:ıı · ıntlakt aqartun1anl.1:1. 2 den t1 ~\,.ı 
l. Jar 

Beşiktaş da elektirkli 

Fırın 
Moskovadan yeni bir usta 

getirtilmiş çıkardığı Ekmek
ler fevkalade lezizdir. Alanlar 
çok me.nnun olduklarını söy
liyorlar. 

c.,ı zi tavsiye ederiz. 4 iınui ~ " < SO 
. l (" ILU ~ « 120 
·' ;\lustafa ~anılı nıahduınu nıücsscsatı 2 mci ~ « " 200 

. nr ı; ~:· . , .ı "· ıı:ı ,:ı , ... , ,,•,,·ı .ı·• 1 il ci « « 400 

1 • 

Hilaliahmer Istanbul merkezinden: ~,--........,;·-.-ı::ı:. 
j Cemiyetimizin malı olup bilmüzayede satilacak 3000 boş· un 'fclgraf: istanbul s~ 11 

Çuvalının evsafı köprü başında Valde hanında İkbal ada pa fi J,:.11 mı. le\ iy :ıtma dıkkat oJJ!l" 
nakliye şırketindeki arziyede görülerek talip olanların şubatin ıııak!a tıe her bu hususla 
3 cü gazar günü saat 16 ya kadar Cağaloğlundaki merkekzi· m"$i>l:)·ct ;,,,'ıul cdıı ıeı 

miz b:nısıııda müzayedeye iştirak eylemeleri ve o saattan (•,ızcten de mtşır eden Jıiil" 
sonra iştirak kabul edilmiyeceği ye fiat mutedil görülmediği y..zı arı: lıa1<~ı ıııalıfuzdur· 
s;ırette verip vermemekte Cemiyetin serbest bulundugu ilan 

olunur. 

Galata sahil sıhhiye merkezinden 
Haydarpaşa Emrazı istilaiye hastaneşinin 28 kalem erzakı 

mütenevvia ile 115 kalem eczai tıbbıyesi aleni münakasa sure
tile mübayaa edileceğinden yevmi münakasa17-şubat 929 tari
hine müsadüf pazar günü saat 14 olarak tespit edilmiştir. 
Taliplerin şartname ve listeleri almak ürere her gün mezkür 
hastane idare memurluğuna ve münakasa günü de Galatada 
Kara Mustafa paşa sokağında Galata sahil sıhhiye merkezi 
masraf komisiyonuna müracaatları ilan olunur. 

Abone !jartları ıJ 
Vilayetler için: Se"e!ik 1700, 101 
:ıy: ~ 900, üç aı iı" 500 kurı\ 
::cnebı memleketler için: se~ı· 

'lOOO, altı aylık 1600, üç a' · 
•ıOO kuruşnur. 

'J'a /.' I' İ /11 

Güneş 

Öğle 
ikındi 

7 ~o 
12 25 
14 5; 

Mes'ul Müdür 

Ai:şaııı 

Yatsı 

imsak 
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