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1y1netsiz 
elnıasla · 

-•u.ı,\3lllZ ~ı:rulli>ıu 
p '11l 

Ankara 30 \A A ) T "hA 
kıyın ti . . ~ an ı 

e olmayıp da hazinece 

hsatıllmalan mukarrer mücev
er er için b" F ın" ır ransız grubu 
uracaat etmişti 

Polisiı~ 
islal11 

tunrry llı ite~ 
n etiır· ny ır o 

t A~~ara, 30 (H.M.) - Polis 
eşlillatımızı islah etmek üzere 

elyevrn B l b" . . 'k u gar za ıtesını teıı-
61 eden Avusturyalı mütehas-
sısın celbi kararlaşbnlmış, bir 
lllukavele yapılmıştır. Mütehas
~- haraket etmek üzeredir. 
aı.ıbrit şirketinin tas-

fiyesi muzakearh 
. Ankara 30 (H.M.) - Kibrit 

~ıt Şirketinin tasfiyesi için ma
lıye vekaleti ile yapılan mü-
2~kere, şirketin tekliflerini te.çt•t etmek maksadı ile istim
k al etmesinden dolayı muvak-
~n durmuştur. 

Bir otel kapa tıktı 
d G~latada Leblebici sokağın-

ı da eınlik otelinde gi1'' ran-

t::iv:~tp~ldığından, otel zabı
fınd akıye memurları tara-
... an seddedilmiş i .. 

islah ve 
as s ''te 

Mühim ziyaretler arefesinde 

M@~w@ Mfüı~@Iliifil\" 
• 

i~__.. arda~ memleketi .. 
!ze mi eelecektir? 

1 . 

Şehrimize gelecekleri bildirilen M. Venizelos, Müsolini 
Çiçerin, Bürof ' 

~ir. kaç günde~beri memle- Müsolinini şehrimize gelerek 
ketımıze gelecehı haber veri- mühim bir mülakat icra ede-
len. Rus Hariciye komiseri Çi- ceği şayiaları vardır. 
çenn yoldaşın .bu seya~~ti, ya- Yunanlılarla itilafı müteakip 
kında bir atide teeyut ede- M. Venizelosun z' t• · 

k 
,, . .. .. k . ıyare ı ıse 

ce gıoı gorunme tedır. esasen mukarrer bulunmaktadır 
Bu ziyaretin esbabı meç- M. Çiçerin niçin . 

hul olmakla beraber iki hükfı- n r , 
met münasebatı etrafında dos- 6e ıyormuş • 
tane bir görüşmeyi istihtaf Atina, 29 - Tevfik Rüştü 
e..ttiği tahmin olunmaktadır. bey ile Rusya hariciye komi-
Halbuki son günlerde bu mü- seri Çiçerin yoldaş arasında 

< .~ .:. -:'" · ... _,: . ·.- . ' ' · .. ~ j. 
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(~t1111artPsi gü -
İ ı ii ncleıı soııra 

Cevaplar kabul 
edilmiyecektir 

Süratle gönderin 
Sinema nııi:mlıakaım: bit
li. Otu= lwdrn ve olu::. 
erkek .ww'afkcir rcsım 

]~oyduk. lnmlardan en 
Ja=la kimi bc!iendini:'! 
Beğendiğini:::. kadm ve ya 
erkeğin resmini keserek 
dcrcdliğimi:: (3U) kupon
la birlikle bİzl' gönde -
riniz. Kuponlardan bi -
risinin ı"islımc ismini::lc 
adresinizi ya=mayz wwf
mamamz lüzzmclır. 
Bir san'alk<ir bc/jenccck
sirıi=: Yalmz bir kadm. 
yalıul yalm: bir t•rkek 
Cl•vaplar c1m1w·tesi gü -
niine kadar kabul t•di -

nasebatı ih'ale matuf bazı yeni bir müİakat vuku bula

tedir. ı 

lece/\, pa:ar gıimi tasni-

1 f c lwşlanacak, netice «7 » 
Şubat perşcnbc nuslıa -
mı:da ifrin olunacaldrr. 

. ..... . ·. ' . - .:, 
~ '~..: .. . 

yabancı tesirler hissolunmıyor 
değildi. Mamafi bundan baş
ka memleketimizi ziyaret ede
cek diğer bazı ecnebi rical
den de bahsedilmektedir. Bu 

cağı P.aristen de teyit edilmek- 1 
Bu mülakatta yoldaş Çiçe-

rin, İtalya tarafından Akdeniz ı----··------d 

meyanda Bulgar hariciye na
zırı M. Burof ile ilkbaharı 

müteakip İtalya başvekili M. 

ve Balkanlarda vücuda geti-
rilmek istenilen blok hakkın
daki Türkiyenin fikir ve tema
yülünti Tevfik Rüştü beyden 
istimzaç edecektir. 

Kilit diye çak
mak kaçırılırken 

Ludendorf kaçırıyor mu? 
MÜNDERİCAT 

2 - nci sahifemizde: 

Dün, Sarayburnu antrepo
sunda güya gilit dolu 5 san
dık içinde geçirilmek istenen 
kaçak bir haylı çakmak ya
kalanarak · musadere edilmiş
tir. Çakmakların sahibi malini 
bırakıp kaybolmuştur. 

~ThJnlk ~~~~ff@Il 
Tdrrraf habcrlcrı' h , 

hubulcri, .. için~ \ c airc. Cezayı nakdisi 10 bin lira
l dan fazla tutmaktadır. 

millet mekf eplerine gitmiyenler 

@Il@,~®1kınırcr 

İmtihan m 
e"" da 

Millet md 
tepleri Vilayet 
hey'eti dün 
bir içtima ya
parak Millet 
mektepleri ne 
yazılıp ta de· 
vam etmiyen -
ler bal<kmda 
şu kararlan 
vermiştir: 

1 - Millet 
mektepleri ne 
kaydolunup 
fakat devam
sızhklan gö -
rülenlere mu -

' eni h.ı flcrl c • ·-:·• ' :Jr 1 -.' ı ı ııı r kadın nı lm 

allimleri tarafından Vilayet 
hey' eti namına ihtaratta bu -
lunulacaktır. 

2 - Daha fazla devamsız
lıkları görülenlerin isimleri 
mektep hey' eti idaresi tara
fından Polis merkez memur
lanna bildirilecek , merkez 
memurları da hanelerine gide
rek mektebe devam etmele
rini tebliğ edecektir. 

3 - Bu ihtarlara rağmen 

devam etmiyenler olursa isim
leri vılayet hey' etine bildirile
cek ve haklarında cvamiri 
hükumete ademi riayet mua
melesi yapılacaktır. 

Evamir hükumete ademi ri
ayetin cezası hafif hapis ve ya 
muayyen mıktarda nakdi ce
zadır. Kadınlar muntazaman 
mektebe devam etmekte ise
lerde erkekleoden bazıları de
vamsızlık göstermişlerdir. 

Millet mekteplerine devam 
edenlerden eski harflerle oku
yup yazma bilenlere mahsus 
olan kurslar yann nihayet bu
lacakbr. Eski harflerle dahi 
okuyup yazma bilmiyenlere 
mahsus olan ikinci kurs ise 
mayıs nihayetinde ikmal o
lunacakbr. Bunları mütakıp 
cvelce kaydolmuş fakat yer 
fikdanından dolayı kabul e
dilmemiş olanlar mekteplere 
deyama başlayacaklardır. 

iki ve dört ay devam ede
cek olan bu kursları üçiincü 
biri takip edecek ve bu suret
le İstanbul halkı tamamile 
okumuş olacaktır. Yeni hnrf-
lerle okumak, yazmak bildi
ğini ıddia edenlerle evlerinde 
hususi der alanlar yarin akşa
ma kadar i,ntihan edilecek
lerdi; fakat bu müddedct 
«15« gün daha temdit edil
miştir. 

Alıncıny 
Pro dfl 
L Berlind en 

ondra gaze -

3 - ncü sahlf emizdo: 
( ;l · n t.ıril' ı, J\ ırı tıt 

~u en hn\ at. 

Aı,rııpit.d!ln .•• Talih ve felaketin birleştiği gün! 
6 

&il itlllfü!l ~- @fül\\ Ilfur@ y u ~e leler:· . 
l :uıe verı -
en rnaı~ .. uma ta 
goı-e h 
Al meş ur 

nıan cene 
~lali ludendorf 
ı e zevc . M 
tilda esı a-
d Luden - ..,.,..._ ... ,.,.._ 

orf Alman -
Yanın her ta
rafını dola 
rak büt.. şAa -un 1-

4 - üncü sahif emizpe:. 
Bir <t\ tı.; 1 ı . 

5 - nci sahif emlzde: 
• incma Du 

ınanlan Hı" . t• rıs .. 
•Yanlıktan vaz 
ge~rniye d 

Almanlara yeıu bir din tavsiye eden jeneral 
Ludendörf ve zevcesi 

İngiliz lirası düş
, meiy başladı 

Borsada İngiliz lirası düş
miye başlamışbr. Buna sebep 
son günlerde zeytin yağı ih
racatımızın fa zlalaşmasıdır . 
Dün de bundall dolayı 991 
kuruş 30 paradan 988 kuruş 
30 paraya düşmüştür. 

ludend avet edeceklerdir. 
sı İçi lorf du seyahatin icra- l 
nıaı Q ~zı~ olan tertibab ik-

L etını tır. 
siyeUde~do~n Almanlara tav
katt e ecegı yeni din, 1 haki
de e Yeni bir şey olmayıp sa-

~_<~ :utperestliğin kabulüdür. 
but: endorf, bu vadideki ilk 
tikt unu Saksonyada irat et
<!dc~~ks::ra seyahatine devam 

llı ludendorfun bilhassa Al
ti:;Yanın Pomcranya vilaye
olu .e muvaffak olacağı tahmin 

nnıaktadır Ç" k" p rany 1 1 • un u ome-
d f a ı ~r hıristiyanlığa karşı 

e eat ıle k bin ıyam etmişler ve 
müşkülat il 

muşlardı e teskin olun-, . 

Ludendorf bunların hala hı
ristiyanlık aleyhinde bulunduk
ları fikrindedir. Onun için 
eski putperestliğe sühuletle 
avdet edebileceklerini zannet
mektedir. 

Ludendorf ile zevcesi bu 
yeni mezhebe son derece 
taraftar bulunuyorlar. Madam 
Ludendorf ahiren «Almanların 
ilahı » namı albnda bir eser 
de n retmiş ve bu eserde 
hıristayanlıgın Almanhğa ya -
hancı oldugunu ispata çalış -
mıştır. 

Madam Ludendorf bu ese -
rinde diyor ki: 

« Almanların hıristiyanlığı 
kabul etmeleri bir facıa idi. 

\l,ı, ıdı .?. ı.ri ... ılııtı•ıl1. J 

ıwı n ı ı 

=serei bugün açılıyor: 
Türk matbuat cemiyetin- : 

den: 31 kanunsani 1929 -. ., ;::; 

i lstanbulda hurufatla ilk ki- . 
s:: tap neşrolunduğu günün : 1 

200 üncü yıl dönümüne te - -
,ğ sadüf ediyor. Bu münase -
· betle bugün Türk ocağında 
:: hazırlanan bir serginin açılma ..: 

merasimi yapılacaktır. 
Azanın teşrifleri 

• < laır ç 
a.-·.:Bn'J~RmiB~~~~~ y . . . ~ 

r 

Ali B. 
Türk tayyare piyangosunun 

son keşidesinde, elindeki bile
te tam~altmış bin lira isabet 
eden bahtiyar, bün akşam pi
yango müdüriyetinden parasını 
almışbr. 

Bu bahtiyar, dikilide komis
yonculuk eden Ali bey ismin
de bir zattır. 

Mumailey son keşidede 300 
bin lira isabet eden 48,444 
n·ımaralı biletin beşte birine 
sa ·~iptir. 

y ın a 11' 
Ali bey dün kendisile görü- •. 

şenlere ve bu servetle ne ya
pacağını soranlara demiştir k:: 

«- Ben ilk tertipten beri 
piyango alırdım. «40)) biletlt"' #
oynadığım vakit oldu. Fakat f 
şimdiye kadar biletime hatta ' ' 
amorti bile isabet etmedi. J ™ .. •c:m....ıii.ıiiiiiiıııiiiiiiııiıı ___ e•'"" 
Son keşidede «3» tane onda t d u .... uı merınos koyu11Jarın an 
bir, bir tane de beşte bir bi- ikisi 
letim vardı. Bu beşl~ bir bi
lete «300» bin lira isabet etti 
ve bende tamam altmış bin 
lira aldım. 

Bu para ile ne mi yapacağım? 
Evvela İstanbulda bir apar

tuman alacağım, sonra, çocu
ğumun vefabndan mütevellit 
bir rahatsızhlc. geçiren refika
mı İstanbula getireceğim. Bu
rada üç aylık bir istirahati 
müteakip Dikiliye avdet ve 
eski işime devam edeceğim. 
Tabii işimi de ynyaş yavaş 
büyüteceğim.» 

Ali beyin ikramiyesini şim
diye kadar almaması, kendi

[ \IJ,ıbtl i .2 ıı..ı snlıİf t'cll' J 

Hükiimetinuzin ehemmiyet 
verdiği iktisadi sahalar meya
nında koyunculuğa da bir 
mevku mahsus ayrılmıştır. Bu 
sebepledir ki koyun cinsinin 
islah ve teksiri için elden 
gelen her şey yapılmaktadır. 

Bu cümleden olarak, koyun
larımızın yünlerinin ıslahı için 
İktisat Vekaletince Almanya 
ve Macaristandnn mübayaa 
edilen 600 merinos koyunu 
gelmiş ye teksir edilmek üze-
re Karaca bey harasile Hal
kalı ziraat mektebi çifliğine 
sevkedilmiştir. Bunlardan ye
tişecek yavrular, tespit edilen 
manabk koyun sahiplerine 
tevzi edilecektir. 



Sa1ufe ~ 

Tafavla yangını 

ali elleri 
{b 
~~ 

İstanbul Hilali ahmer seisi 
Ali paşa, bir muarririmize şu 
izahatı vermiştir: 

«- İngiliz sefiresi Hazret
lerinin T atavla harikzedeleri 
için teberru ettikleri 937 bu
çuk lira ile Hereke mazasın-
dan 150 battaniye satm aldık. Londra, 28 _ «Deyli Meyi» 
Bazı kimseler palto, caket, gazetesinin Lahor muhabiri, 
patates, soğan gibi şeyler te- Ffganistanda vaziyetin aldığı 
berru ettiler. Bu meyanda 30 tehlikeli halden dolayı İngilte-
çuval da kömür var. renin «Kabil» deki sefirini 

Bugün yanan mahallat muh- geri çel<meğe karar verdiğini 
tarlan, harikzedelerin defter- bildiriyor. 
lerini komisyonumuza getire- paris, 29 - Kral Emanullah 
ceklerdir. hanın askerlerile asilerin piş-

Bu defterleri kontrol ettik- tarları arasında Kabilin 80 
ten sonra gerek battaniyeleri, kilometre mesafesinde müsa-
gerek diğer eşyayi harikzede- deme başladığı bildirilmek-
Iere tevzi edeceğiz. » tedir. 

Diğer tareftan hilaliahmer, • Dff • z •tosu ve 
muhtaç harikzedelere her gün Yunanistan 
ekmek ve helva tevziiııe de- Atina, 29 - Bir kaç gün-
vam etmektedir. Bu tevziata den beri Pirede bulunan lngi-
yarın nihayet verilecektir. liz filosu dün müfarekat et-

y anan evlerin mecmuu 219 miş, · filo giderken manavralar 
olduğu ve bunlard n 18 evin yapmış, tayyare gemisinden 
Türklere ait bulunmadığı tes- uçan bir tayyare «F aler» üze-
pit edilmiştir. Bu evlerde ha- rine yalandan hücumlar yap-
kiki olarak kaç aile ikamet mış, halk tarafından fevkalade 
ettiği ancak muhtarların bu- alkışlanmıştır. 
gün komisyona verecekleri Bir tayyare kazası 
tefterlerden anlaşılabilecektir. Atina, 29 - Pire - Brindizi 

'\} ./. hk k ./. havai hattını yapan AeroesIll.n gı n lU l 'dil preso tayyarelerinden biri daha 
-1 d- uğradıgı bir arızadan dolayı 
ueVllm C lYOT «Salaınin» e inmek mecbu

Tatavla yangını hakkındaki 
polis tahkikatı devam etmek
tedir. 

İsticvabat en ziyade Rum 
hey'eti müteveJJiyesile Terkos 

kumpanyası mensuplan arasın

da icra edilmektedir. 

Zabite bu yangın hakkında 
diğer bir tahkikata başlanmış

tır. Bu tahkikat Rumların Ta-
tavla yangını hakkında des
tan neşretmiş olmaları etrafın
dadır. 

Aldığımız malumata naza
ran Yunan konsoloshanesi 
bugün için Tatavlada evleri 
yanan Yunan tabası Rumıan 

konsolosaneye davet etmiştir. 

Bu tabamızdan o1mıyan 

Rumlara Yunan hükumeti de 
yardım edecektir. 

alkalıda şap 
hastalıg çıktı 

Halkalı ziraat mektebi inc;iJc
rlndc $.1p ha talığı çık mı, tır. Ila"
tıılığın civara sir.ıyct ve inti an

' nın men'i için' -vild)Ct baytnr i,
leri mfıdiriyctincc icap eden tc
dabiri fenni) c ittihaz cdılmi;-tir. 

Tokyo sefirimiz 
Tokyo scfirımiz Ce\ at bey 

bu glin Ank ıraya gidecektir. Ce
vat bey dün akşam ehibbası şe
rrfı71 Wr ziyafet 'crmi-.tir. 

riyetinde kalmıştır. 
Yolculardan zavıat yoktur. 

İskambil k&adı f!ibi 
devirmiş! 

Bükrcş , 30 (hususi) - Ge
çen cece büyük bir sür'atle 
şehrin yollarından geçen bir 
otomobil, kışlalardan çıkan 60 
kişilik bir polis müfrezesini 
kamilen yere sermiştir. İki 
ağır, sekiz hafif yaralı vardır. 

• 
zm0 dal iÇ 

istiyor 
İzınir liınanında, de

nize diisnıüs kinıetli . . 
eşyayı çıkarınak için 
bazı teşebbüslere giri
şiln1işrir. Bu arada li
nıanıınızdan da dalgıç 
istennıistir. . 
Koyun rd ki 

· hast h b•tti 
Vil:lycrimiz dahiJinde ki koyun

lnrda u1.un muddctten beri de 
vam c:dcn çiçek hastalığı, Vilfiyct 
etibbayı baytarİ\ c inin müsmir 
takibatı sayP. inde hitam bulmu~, 
Ye Köylcrdc'l karantina kaldml
mı~tır. 

Polis ere elbise 
Polisler için yrıptırıhcak elbise 

rniınaknsası da \ ilılyctcc kabul 
ec\ilmi~tir. Elbiseler, bir ölçü ve 
iki prU\ a ile ) npıhcaknr. 

-106-

Kfunran beyin orada 
kalacağının anJaşıl
ınası bu üzüntülere 
sanki tuz biber oldu. 
Gözleri tekrar nem
lendi, gözü karardı ve 
garip çocuk, Neriınan
Ia n1isafirin yukarı 
çıkmaları üzerine oda
snıa savuştu. 

Salondan Nerin1anın 
keı11ali san'atla çaldığı 
piyanonun rengin na ö-
n:eleri jşitiJiyor, gaze-
tecinin de güzel ve 

usulşinas bir sesle pi
yanoya refakat ettiği 
seziliyordu. Hurren1, 
n1ütekabil buseler gibi 
yekdiğerine karışan bu 
sesleri işitı11en1ek için 
kulaldarını ·kapadı . 
Kanıran beyin «hil'izzü 
velikbal» kendi yerine 
ka1ı11 olduğuna hükın-
e~~rek gaınh, gaınh 
agıarı1ıya k<lyuklu. 

Bu tees~iir, hakikat
te cndisei f crdadan • 
doğuyordu. Aşk yata-

Son Saat 

=·· 
Teavün sandıkları 

e Il»o isin 
e ~eır 
• 
ıy l!'cı ---Mersin liman şirketi, İstan-

bul polis teavün sandığının 
yeni nızamnamesinden bir 
nusha istemiştir. İstanbul ve 
taşrada bulunan diğer bir çok 
müessiseler daha mezkiır nı
zamnameden birer nüsha iste
mişlerdir. 

Bu meyanda Şehremaneti 
de vardır. Emanet, bu nizam
nameyi de tetkik ederek ken
di memurları için bir teavün 
sandıği tesis edecektir. 

Elyevm polis teavün sandı
ğmın sermayesi 85,000 liraya 
baliğ olmuştur. 100,000 lira 
olunca sandık, banka haline 
ifrağ edilecektir. 

Bu aydan itibaren polis me
murları, yeni nizamname mu
cibince sandıktan azami 4 ma
aş nispetinde istikrazda bulu
nabilecekler ve bu parayı 6 
ayda ödeyeceklerdır. Şimdiye 
kadar 3 ayda edayı deynet
mek mecburiyeti vardı . 

.. 
İlk bahara doğnı 

U nşnnı. e~ 
11 mı hi-

tam ~ • druı 
Eski ihtiyarlar kışı erbain 

ve h:ıms:n, diye ikiye ayınr
lar. Erbain karakış, namı di-
ğerle zemherirdir. Kışın en 
şiddetli olan bu 40 günlük 
kısmı bugün bitiyor. Yarından 
itibaren hamsin, yani kışın 
binnispe hafif olan 50 günlük 
ikinci kısmı başlıyacak .. Cena
bı Hak, fakir fukaraya acısın 
da bu 50 günü kolayca geçir
siruer, 

Dün gece fırtına 
başladı 

Dün gece saat «20» den 
sonra hava birdenbire poyra
za çevirmiş ve şiddetli bir 
rüzgar esmiye başlamıştır. Ya-
nın saat sonra da .fırtına baş-
lamış~r. I' . 

H.1la devam etmekte olan 
bu fırtınanın denizdeki tesira
tı hakkında henüz malumat 
alınmamışhr. 

Limanımız dahilinde bir ka
za olmamıştır. Y almz karada 
bazı dükkan lavhaları uçmuş, 
havaleler yıkılmışhr. 

• So ıkaza
ı1ın akisleri 

·ispanyada 
Hindistanın Peşaver 

şehrinde bazi İngiliz 
tayyarelerinin yanlış-
lıkla talin1 yapan bir 
Hint sivari müfrezesini 
bon1bardıman ettikle
rini ve «14» kişinin ö-
lf1n1iine sebep olundu
~unu dün yazmıştık. 

Bu mesele İngiliz 
meb'usan n1eclisinde 
şiddetli bir akis uyan
dırnuştır. 

Bir meb'us, talim eden 
tayyarelerin ne nıüna
sebetle harp bon1bası 
taşıdıklarını hava na
zırından sormuş ve 
ilave etn1iştir: 

- Yoksa bu tayyare
ler, Amanullaha sadık 
kabilelere nıi karşı ha
reket ediyorlardı? 

Hava nazırı cevaben 
hadise hakkında n1alu-
nıat talep ettiğini söy
lenıistir. 

1'1usuldan ihraç edi
len petrolların borular 
vasıtasıla Trabulus 
Şanıa getirilıiıesi ve 
oradan genıilere irkabi 
takarrür etmiştir. 
İskenderun yolundan 

vazgçi lın istir. 

ğıııdan tardolunınak, 
dilsus bir darbe ol
nıakla beraber beledi 
katibini ağlatan atiye 
ait düşüncelerdi. O, 
gazetecinin kendi ına
kan11nı işgal etmesile 
artık açıkta kalaca
ğından, şu n1ü1·eff eh 
hayatın hitan1 hulaca
r·ından korkuyordu. 
A1iskin bir ricatle da
ireye avdet etnıek, o 
sefil yaşayışa tekrar 
başJan1ak istcn1iyordu. 
1-Iurrenı, hep , ~u 

konaktan koğulup be
ledi dairesine dönınek 
n1usibetin<lcn ürkü
' ordu. \:rinıan H. hu 
.1.ulnlii ~ apnıasa, su 

• 
ısyan 

Hüktimet, tenkil için 
tedbirler aldı 

Madrit, 29 (A.A.) - Jenral 
Primo dö Rivera geçen gece 
bütün İspanyada bir isyan zu
hur edecek idi. Fakat bu te
şebbüsün her yerde akim kal
dığını memlekete ve meclise 
bildirmekle hükumetin kendi
sinin vazifei sadakatım ifa et
miş addettiğini beyan eyle
miştir. 

Yalnız Gidat-Realde isya
mn önüne geçilmiştir. Burada 
bulunan hafif topçu alayı fe
cirle beraber isyan etmiş, jan-
darma kışlasını işgal eylemiş 
caddelere Vt! yollara top koy
ve tirenleri durdurmuştur. 

Hükumet memleketin diğer 
kısımlarında tam bir huzur 
ve sükunun hüküm sürdüğünü 
temin edecek mevkidedir. 

Meclis dağılmadan evel yani 
ilç güne kadar isyanı basbr -
mak için lazım gelen tedbirler 
alınmıştır. İbreti mucip olacak 
bir tenkil hareketi için lüzum 

·görülen çareler tatbik edile -
cektir. Ancalc muharikler ile 
bu harekete gayn şuur! surette 
iştirak eden askerler arasında 
far közetilecktir. 

Çünkü askerlerin ekseseri
sinin kumanda hey'etinin cebir 
ve taziki alhnda harekete 
geçtiğini vanne:ımek icap eder. 

Y almz bir alayın bu mec-
nunane harektinin İspanyolla
nn hariçte haiz olduğu vatan
perverlik, millet ve memle
ket sevgisi gibi hasletlerine 
ve şöhretine halel iras edemez. 

Hükumet bu hareketi bu 
babil kıyam ve inyanlann te
kerrürüne mani olacak tedbir
leri ittihaz etmekten sarfı 
nazar eylemeksizin tenkil ede
cektir. 

odayı elinden aln1asa, 
ara sıra cep harçlığını 
eline koysa, bir değil, 
bin gazetecinin reka
betinden n1üteessir ol
ınıyaca){tı. ~1. paşanın 

kızı karısı olınadığına 
göre başkasile seviş-
ınesine ınüdahale için 
nefsinde bir hak gür
ıniyordu. 
Hoş, karısı da olsa 

ev onun, araba onun, 
para onun olduktan 
sonra bu gibi taşkın
lıklarına ne diye bilir
di? llu avarda bir 

"' 
ıuenki'ıhanı n vefasız-
lı ğı na, ihanetine nıu
ka hil Hurı·cn1 beyin 

ar.ulana sığınıp, ya-

De kadı11 
3 

Köpekleri hima
ye için erkeklere 

dayak att.zlar 
Ayvansaray tanzifat amele

sinden Hüseyin ve Hasah dün 
uzun çarşıda bahçeli handaki 
köpekleri toplamak istemiş
lerse de Şükriye, Emine, Adile 
isminde üç kadın tarafından 
döğülmüşlerdir. 

Bil~ KAZA DAHA 
Şehzade başında 137 numa

ralı dükkanda helvacı çırağı 
13 yaşında Murat dün 1388 
numaralı otomobilin albnda 
kalmış, m'uhtelif yerlerinden 
yaralanmışbr. Mecruh Cerrah 
paşa hastanesine kaldınlmış 
Şoför Yusuf Kenan derdest 

1ilm~tir. 

lur a böyle olmalı! 
Üskiidarda Selimiye cadde

sinde bakkal İsmail efendinin 
hizmetcisi Emine dün evde 
kimse bulunmadığı bir sırada 
150 lira ile bir -çift altun küpe 
ve bazı eşya çalarak firar et
miştir. 

Denizcilerin kav~ası 
Kadıköy Yağ iskelesi ka

yıkçılarından Yusuf ağa ilo 
İzzet romorkörü kaptam Ah
met İhsan efendi bir alacak 
yüzünden kavgaya tutuşmuş
lar ve kaptan, taife Niyazi 
ile bir olarak Yusuf ağayı 
döğmülerd ir. 

J)oyçe banktan değil 
Dünkü nüshamızda mül:.aclele 

komisyonu Yunan hey'eb mu
rahhas~ı katibi Zaharyanın 
müşavir M. İlyanın imzasını 
taklitle Doyçe bankasından 
para çektiğini yaz:nışhk. 

Doyç banktan verilen malü-
mata nazaran zabıta raponnda 
bankanın ismi yanlış kayde
dilmiştir. 

Zaharya parayı Doyçe bank-
tan değil, başka bir bankadan 
çekmiştir. 

Pencereden düştü 
Ayasofyada oturan kahveci 

Selim ağanın zevcesi Cemile 
hamın çamaşır asarken pence
reden sokağa düşmüş, ağır 

surette yaralanmıştır . 

Vehabiler ne ya ıyor? 
Basra, 29 (A.A) - (Royter) 

Mevcudiyeti haber verilen 600 
kişilik vehabi kuvveti tecemmü 
noktasından hareket eylemiy!p 
burada kalmıştır. 

İngiliz hava müfrezeleri ve 
zırhlı otomobilleri mevcudiyet
lerini bu Vehabilere ihsas ey
mişlerdir. Bu müdafaa kuvvet
leıinin mevcudiyetini gören 
Vehabilerin tasaavvur eyledik
leri akınlardan vaz geçecek
leri ümit olunuyor. 

pacağı şey, nihayetün
niha ye küsn1ek, yüzü
nü ekşitip bir köşeye 
çeki 1 n1ekten ibaret 
kalacaktı. ){arıyı bo
şanıak, - nikah para
sını vcrınek nJes'elesi 
de 0In1asa - yine müs
tehil idi. Zira, boşa
ınak bir ceza ise, bu 
gibi .. izdivaçlarda o ce
zanın acısını, boşanan 
değil, boşıyan çeke -
cekti.! 

13elcdi kfıtibi bir an 
için kendisini Nerinıa
nın kocası olarak ka
bul etti, ve öyle bir 
sıfatı haiz olduğu tak
dinle bile haıunıa ta
hakküın edcı·ııiycceği
ni anhH ı. l\iabadi var 

Tef/iz işleri 

Hazilf fu d 
itiırlme ii i~iırı 

ır ll"ette n dıf 
Adedi 7 ye iblağ edil 

tetkiki vesaik komisyanl dit 
faaliyetlerini tezyit etmişler jtİ' 
Bu 7 komisyon, bugünden 
haren, her gün öğleden soot' 
Vilayet intizar salonunda:;, 
}anarak, teffiz komisyon} .. e1' 
mesaisini teshil etmek uı 

w Ar.karadan gelen umuru 8' 
sarrufiye M. Enver ve ıJJİ' 
meyiz Hulusi beyin nezaret 
de çalışacaklardır. 

T effiz işlerinin Hazirana 1'I' 
dar intacına ciddi surette r! 
şılmaktadır. ./ 

Ludendorf kaçıtl"' 

yor mu? . 
[Birinci sahifeden mabeıt~ 

Bu uğurda dökülen kanlaı'" 
haddü hesabı yoktur. 

Almanlar c&ki dinlerine ~ 
dık, yüksek ahlaklı, ruhen . 
bedenen sağlam bir millettir 
ler. Halbuki hırstiyanlığı 1'• 
bulden sonra ahlaki kayıtsıf 
lığa duçar olmuşlardır. 

6 
Almanların en yaman ve le/ 

habis düşmanları yahüdi 
p~paslar, ve masonlardır. 011ef' 
için Ludendorf bütün ask .ıt 
d~asını bunlarla mücadel r 
hasredecek tir.» 
~~--------------=-_./ Talih ve felaketiıl 

birleştiği gün! 
[ı nci :ıhifoden m:ıbnı] · I, 

sine piyango isabet ettiğı I 
elim bir felakete uğramı.Ş 
masıdır. ~ 

Filvaki, lstanbulda (48, "' 
numaralı bilete piyango isa ~ 
ettiği gün, Ali beyin çoctltl 
ölmüştür. Bu acı ile kazand 

1 serveti c!.üşünemiyen Ali ~d 
nihayet dün akşam paraY 
almıştır. ......./ 

Rz para, çolc iş! 
Emaneti.ıı yeni büt ' 

çesinde nuan dik1'1 

te alınan esM.. ~ 
Cemiyeti belt..diyenin Y ~ 

sene bütçesini çıkardıkt ~ 
sonra dağılacağını ve Y gJ 
JIJeclisin işe başlıyacağım Y 
mışbk. 

Emanet elyevm bütçeyi bf 
zırlamak için faaliyette bul~ 
maktadır. Emanet umuru t pil 
ririye müdürü Osman B. 
münasebetle demiştir ki: ~ 

« - Yeni bü!çe~izi teS~ 
için çalışıyoruz. Içtımalarııt1 e1" 
cemiyeti belediye. bütçe ·)<le 
cümeni azalan ile birh 11 
aktediyoruz. Bu mesaide naı',,, 
dikkate ~dığımız esar, ~~ pıı l\P 
ile çok ış yaparak, muıııl< ~ 
merteb~ az me~ur ~11~ 1 
münhalata yem tayınler ıct -
sına cevaz vermemek,burad~ 
tasarı:~f e~ilec~k paral~n ş le' 
rin dıgcr ışlenne tahsıs eY 
mektir. » ,, 

~~--------------__., Esnaj cemiyetleri 
Tevhidine karar ~e' 

rilen cemiyetler 
hancileri? r 

l-snaf cemiyetlerinin tell~,, 
di nwmm•lcifma devam cd

1 mckledir. Bunlardan ( İ" 
tevhidine karar verilen ceııt,, 
yetler <~ şoforlerle, arabacı ,, 
Iar >>. « bakkallarla, tılill11 ~ 
cıiler ve perakendeciler tıı 
(( Ekmekçilerle, ekmek yaf' 1,, 
simitçi, biirekçilcr » cemı!le 
]eridir. İ~ 
Diğer ce11iiycllerin tevlı 11 19 (I" 

ımrameliilma da yarm '"'d ıP 
<leuam edilecektir. Bı_111 ı:r 
başka bulun esnaf cemıyc ı~ 
riniıı nizamnameleri arası;~flı 
az çok tebayün olduğıırıt ; ; 
1 " " k e /I nmun omme geçme v 1ıır; 
zamnaıneler esasa/mı da. 0ıı 
/eştirmek ıizere bir komıs~ ; 
teşkil edilmiştir. Bu kof11~·1e# ef11rt 
yonda bakkallar c ıet 

katibi umllf1!lSi f etyf! .cer~·1SI 
esnafı ceımyetı reısı 

1 
r -> 

hamallar cemiyeti reisi. · ·tr' 
lıillin, lolwnlacılar ce11ıı!J "' 
den Zeki, bedesteni atik ' [ef 
miyeti reisi Hıismi bt.ı 
intihap cdilmi1tir. 



Son Saat 

Kadınlarla Uc kaclın 
~ [~~g-

BURSA UHAKEMEs· Erkekler ı11e\ kuf 
Yarın de de• Almanyada ciddi Eyvah, hapı yuttuk! Sirkat maddesin-

V aın ede,., surette kapışblar Kacfzn be#li ~ siiriikliiyordu. Fena mı diyeceksiniz den muhakeme 1 

, . ama 11e o lutdar aç gözlü, ne de midesimn. d•li 1 
Cel.-&!- .\ m 11\ ının lk-,.t\) --dm le ... • • . . e 1 yor ar 

aJ.IC . dm, .ı ı.:rl d.J r , 1 ı ıda ba..... -17 D-.lftılıarrırt: ldrıs Jlulılefı 
K " Stılfw1 A/ıml'l biJ imi sulh 

Bursa ağır cer.a mahke
mesi py:rı kanuni barekita 

. teşebbüs etmekle maznun o-
Wbr. nıilaakemesine <liin de 
devam etti. Muhbir püskülsüz 
İslllail ~ak Rabancanın 
ftımail.batakıcmn Mehmet, ço
lak Hasan, ibo, evliya hoca, 
y enİfehidi Şuayiple muvace
heleri yapıldı. Mehmet çolak 

~-- ÜIİ)ta \1e Şuayibin teş
kilatta laulundağamu Sabriden 
İfiftim dedi. Sabri beyle bir 
ley AIÖy)emed.iğinj ifade etti. 

İbo ise Dilaci funail ve laz 
Alinin yalvava geldiklerinde 
teşkam: ~ma~ kaçak-
~ &'Öriilildtjiaü ve ken
dımae ,.ıaıa teklifleri red-
~Uifrini .a,ıeım. Dikici lama
n ~az Ali bu ifadeyi tasdik 
e~er. Mudaf.aa avukatlan 
~uskülsüztın evi mahcuz oldu
IUDU bey.an ederek mudafaa 
cihetinden mühim gördükleri 
h. ft ı. 

... • 1 il 1 +jl • • .:..a. ..... -l!J _ 
~ ~ .-.clllllCC. 

llltiteakiben muvaceheler 
Yap.ldı, panmm Püsk:iils- -• • BZUD 
~~- rehinden kurtarmak 
~- ıstenild · ği söylendi. Püs
ilaiz kuV&Ja miliye :r.amamn

da iYunan malalcıemeler:_..ı 
s·· •• d lllQe 
urun üğiinU, on beş seneye 

ma16.fua -ıa.ı.:~ .:-1 d" . n·.. ~-as-- _,, ... e ı. 

ıger .mazgnnJarada aualler 
soruldu. Hepsinin .de tevillerde 
bulunmak ve kabalıab birh. -
leriain G.n.e filmak ~ 
~aça-rlrh reevaplar ~ 
ıstedilden belli idi. 

Muhakemeye bugün de de
vam edilecektir. 

.. :,,1ııiıl ..... ~ G• t'iaae.lleaı 

it) ı 1 " , ı ı c.ik ıt mücadtlc, ocam m eıin k, lın parmaklan Tam bıı esnada 'c :ırtık dc-
Ü) le ı r ki, ) akında, he ara n e · en .k ğımın acı::>mt \ clın ı taarruza <l n. ı mı 
m n l L t n Alma 1~ ,1 a sİrn) et · ,\n unuttum. tihi,amhrın sukutu :-.ibi ukut 
cdced,tir. \k1ım der rnl ba~ınıa geldi: nkccgim -.ırada dudaklarımın ar:.-

1 k b,ık -.ta !,l ı nç \ c b • ..,it n. a bıı) uk bir a1..ı, bir korku --ında :-:ıcrt . bir et parça-.ı hi..;-.ct-
ürlın n i in iç ) u u 7 .. annolun ·İneme çi. ktii~ tim. 

t L ~undan dd hdir .. \nlat ıl m, .\1 l ·imden· Bu.. I~udurmuı;; k rının di ·n 
m.m 1 c ıunu eı;;a.,i-..i, bir çok - Ey\ nh... Dedim hapı yut- ktiçlik parmajJ;ı idi .. 
mcmlckctl rle old ıgu nibi .\iman tum. K. ı heni ~at;ı a sliriıkhi\or. J liç dunırmll\urn! .. FıNıt bu 
kad l na da heni, bir bak \er- l cna mi di\\.·eek:-.iniz. ~\fe~kr- fm.attır di~crck hcınm hartı. Di 
mckt ·r. ~in"z ıımına ne o 1 adar mic.k-.iz ye ', r km, etimle ı::-m.hın. 

B k, \1 ııan k.ıd ı ı 'ntiha- 'e ne de ·ıç gfü~ILİ\ iım. Eh .. \ a- C:ln c\imkn ~aralan t~ l · 
l ır·ı · ... fr k e ·r·) r, h. re m ._ k a b r: d fakir du t 1-... Fakat iıkiiz nibi l av;ırdı. !\lcnht.: ıe 

r. \'c , ... :--. ~ h.ı sd;.Lir ~/ ı·mli,~ zı.;n0in .. !cır t:\Sc'"h \C ben ı·r laı in~ 
ukı r. l 1 c 1 ir pırla ta sertx:~t 1· r k kc i i 

il .. ~t t d gıbi b"r l ... ızın in am orta-.ına attım. 

me., 
a: ıl 'az·rc i, abık ka) eıin dedi-
i ( k"Jisc, mut ak 'e ç cuklar ı 

arasınd ıdır \ e bir l"adtn için hun
tfan dalı..ı mukaddes hir hak 
)Oktur. 

Bundan d fayı da bu crkcklt:r, 
kadınl rın hu erbc::.ti ceri) anilc 
mL· ca de le il;" l aral.mnd:ı b'r 
cerrU) <.:t ) apmı.. ardır. B ı ccı ıi~ c~ 
aza ı ın ZC\ cd ri · I! o ın il tıl.if-
larn fa h r ti"rl i rnükcl c iycte 

ektir. 

Surye rejisi · 
Müddeti hitan1 bulan 

Surİ)e rejisinin ıuüd
deti « i» sene daha tem
dit ediln1İştir. 

olmak ve Türk tayfa kuHan
mak şartile ecnebi tahlisiye
lerinin kara sularımızda çalış
malnrına müsaade edilmiştir. 
~ ~'eti vekilece mali 

l nl" "ml n çıka an :,en eti ile Od ı. lk l d • u t l as pt:ri , .. 

·ne- du abullabut su
ratlı, şamandıra 'ticutltt ellilik 
k rının ter koktıları İçinde boğul
mak insana öh'mdcn bı:tcr ... 
~c olur.. Cöztinü kapayl\ er 

mi eli) or ... umızl. ) a koku, o kes
kin v c tuzlu ter kokusu.. Rurnu
mu da ukamak hlzım. Kerih se!'i
m t c k i · n l· l klara da 
l ir ~ey :s km, k İc' p edecek.. 

Cor İH r ... um . 'a .. füıt" n hlısmi . . 
ni)etimc r.ığmcn l ı 1 altı ~·)c
mi.' ccd.tim. 

- \man madam .. !'\c ) apıyor
sun .. hcni n rc'c ,.,"t"ini t r un .. 

(\;\ ap 'crmcd n hc~1en bo~
numa ·arıklı. Kıl kt·ı ç kmıs ·n
:sanların taze 'c 
çi k p,i )i kız 

h, mkttibi • ibi l :-:. 

:surnu~ c t akl. 
su ıık hİ i 11 t 

- Seni Ç< pkı " ni. H~lc -.u
ru da lx k: utanm·ık ta bili~ or _ 

~,ı~lar d rma <l n b"r hJ l c 
idik. .. 

I Jelc O ... Tulum gibi 'ücud i, 

uzun ~·ırcn u~Taşmanın te "ri al

tında bli bi.ıtlin tcrh.:mi~ 11aran:t

knmi, ti. 

Kısık k~ık olu) or, b;-. ... ctti i 

gak) :mm ak.,·ııamellcri b mum

dan al ' 1i bir d m 

fı~kırı~ rdu. 

C:uzkr"nckn anl.ıd m. B'r <l ' ı 

saldıracaktı hu scf cr bı.: l"i de kur 

tulu~ inıidm olnm acal tı. 

J kmcn othdan .ç 1 n alı.: • ·i 1 

kaı ı) a d TU ko~tt m. \' ı ın 
elinden ka tığını bÜrc 1 mad· 1 

s< u~ arak l < ırdı: 

Arabacıların arzusu ? 

İskele tertibi üze• 
rinden marka 

istıyorlar 1 
Otomobil ve kamiyonlarm 

meydana km ı, hiç şüphe 
yok, arabacılara, esaslı 
verdi. Bundan dolayıdır ki 
onlar da , işlerinin büsbütüa 
körlenmemesi için ne lazımsa 
ona baş vuruyorlar. Bu h~ 
susta arabacılar cemiyeti reisi 
Mehmet efendi, şu suretle 
ifade etmiştir : 

- Encümeni ema11et iske
lelerdeld hamallardan gayn 
başka iskele hamalliınn ve 
markasızlann o iskelelerden 
marka almamaları hakkında 
bir karar tatb'k ediyor. 
Bwıun bizim arabaciliğa da 

tatbık ed· mesini temenni et• 
mekteyiz. Çünkü esnaf usulü-
ne riayet olundukça tam ma• 
nasile · t.haın dairesinde ha
reket cdunacaktır. Şimdi sey .. 
) ar yük arabalan iskelelere 
tecavüz ederek kırgın fivat4 

Iar:a fazla yik bdamil ederek 
diğerlerinin kazancına mani 
olmaktadırlar • 

Şimdiye kadar cemiyete mil• 
racaat eden 600 esnafın hüvi
yet varakalan tebdil olunmuş• 
tur. 

Otomobiller ve kamyonetler 
faaliyete geçmeden araba mık· 
dan « 7000 » kadar vardı 
Halen cemiyette mukayyet 
olan ve olmıyan esnaf «4000»e 
yakınd r. Bunlardan « 300 » il 
praşol ve faytoo, mütebakısi 
yük aıabasıdır • 

Bolikesirlilerin 
tönderditi çelenk 
Balikesir nanuna 

ınerhu l Necati beyin 
kabri e hiı- çelenk 
koyn1ak için Ankara. 
~ tıa.ket 
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(ile ıd; ı del'ğc.. gl ip a.vrafları mı üzerime 
d< sa.ldzr1.y rsun, ersen 1neydana gel) lıi.ı:ıbı cevapsız kaldı .. 
a ~fi O~ 
c 
< .. f 1 tel th ~ıl·ın s"'çJarı İ 

< 'gun ~ üzünü örtü-

., < 4

, d· r c' >İsesindcn 
) dcninin bütün ın< t-
huİ) eti hcll "ir c iyor
c1t (ıt bir is oön11ek . ,... 
n1ücrin tutilıa { ıçin 

C\ t: 1~ ·n ha ll 111 he-
ı ıen hepsi hu ha ygın 
bctliaıun. ieınaşasına 

~ daln11ş araı. 
()nun ~ohrcti hüsnü-

• 
e; nü işitip te şin1di ken-

e dini görenler, gürdük-
lcrini duyduklarından 

e çok yüksek buluyor
; ]ardı. Hanınılarının 

hırpalannıasına, hele 
ı hayasızca göz zinası

na tabi tutulnıasına 
L1han1ınül eden1iycn 

ı hizı11etçiler, ınuhzır -
u 
r • bası ile avenesinin yü-

zünü, gözünü tırına

' m Ianıakta tereddüt gös
tcrn1ediler. Lakin on

c 1 iarın da hücuınu, zayıf 
hir ha ın]e halinde kal
dı. ağır yuınrukların 
küçük bir tazyıkı. bi
çareleri, hanunlarının 
yanına . ruvarlamıya 
kif avet etti 

.,! 

ı'luhzırbaşı, üç-dört 
~<adını yere serdikten
:-:oııra ınuzaf ferane 
:tavkırdı: 

Süleyınan ağa ne
·. edesin? !(endin deliğe 
9,·irip avratları 1111 ü
;ıerinıe saldırıyorsun? 

~ 
ı.:r en nıeydana gel! 

i3u kahranıanane hı
tap bittabi cevapsız , 
Ol al<:trın didiklenn1esi 
dt neticesiz kaldı. Bö
lükhaşı bir türlü bulu
naınaClı ve taras uda 
nıcınur' nıuhzırın bel 
kcn1iği kırı1nıak sure
ti le öldüğü görülünce 
Sülenıanın firar ettiği 
anlaşıldı. l\luhzır haşı
ııın artık neşe&i kaç-
n ştı. Ölüı~iin başı 
c ında bıyıklarını çeke 
l e ~ö' Jcnivordu: . . 

Jer çıl n ·ıl r. 1 
1 iJ • vct 

is n1ah renıeve l ( r .. . 
ve bu ıniı 1iı ı da'· nın 
nıininıini hi · ~ill den 
ibaret o' hı"'rı t·1· ak
kul el r. :\luzır bası , 

. a \: lİ )OŞ taÜlll1len1el r 

1.... yg "il < 1· 1al )ir 
t ıhtırc\ an buldurLtU, 
henüz aklı başına ge
len Zihniyar ile ınüca-

dele sıras İ1da ) unıruı:.,u 
ku' 'etli görünen hir 
poınak kızını cehren 
f cracelen<lire-rek tahtı
revana bindirdi, ölü 
ınuhzınn cesedini de bir 
ata yükletti. 

Her sokakta hes on .. 
kişinin iltihakile n1u-
teı11adiven şişen koca 
bir alay refakatinde 
kadınlarla ölüvü nıah
keıneye götürdu. 
l{adı efendi, alessa

bah ınahkenıeyi teşrif 
eden ınuhtereın avan 
İsnıail ağanın ıni.fva
cehei haşnıetinde sük- , 
lünıpüklüın oturınuş, 
sık sık keltınıı kibar 
okuvarak dalkavuklu-. 
ğa haşlanııştı. AO-a, 
l:Jölükbaşı gibi nıaruf 
bir sahsivetin ika etti-.. ., 

ği cinayetten nıütessir 
ve kasabanın «ırzü ca
nından» nıesulü nıün-

f erit olnıak itibarile 
de bu cinayeti ha ysi-

yetine tecavüz addede
ı·ek ınütclıeYvirdi. 

l\lahadi var 

L·man haberleri 
Hu~ut sıhhiye müdürlüğün

den: lstanbul limanına gurup-
tan sonra gelecek sefinelere 
ait gece partikası muamela-
bnııı umumi talimatname ah
kamına tevfikan ve bilhassa 
vapuı ların muhtemel olan 
vurut ve saatlerinin giındüz

den ve tahriren ihbar edil
mesi şartile yapılabilecektir. 

ll-
Korfo ile Pntras muvareda

tına mevzu muayen~i tıbbıye 
kaldırılmıştır. _......,.t-_ 

()cakta lı 011,/'era ns 
Bll perşembe akşamı saat 

yirmi bitde Türk ocağında 

~ \ 'ıv ınclun 'av. ' 

Hilmi Ziya bey tarafından ge
çen hafta verile ı (Be erı ru
hun fa! l<ki .i) rıı ıuh.. 1 on
i ran a devam edilcc ktir. 
i3ılahara < Miş l Ko"s kof» ur 
c rl ri çalınaca'<tır. ' ı.;:r 1.cs 
ge eb"lir. 

liusnıeni ha 1çerle, bu 
allı ı da 'u. nrukla 

dürıı~ü... N~ p ..... i~ yü
ldi katilı ı1s. .. 

\ci lerin · örtnıek, 
hut işg ızar görii·ınıek · 

i ·n hiç o dan n:csde l 
ihdas ctnıek, küçük 
.. neı ur]arın siarı p·ibi-.. ...~ 

Jir. Ali ile ''elinin 
alelade nuda:·ebesi, bu 
6İbi nıcı ur1aa·in him
JJ1etile ekseriya büyük 
bir hadise kisvesine 
bürünür. ı~·· çük b:r 
tokattan 1nemurine 
hakaret, tefevviihat 'c 
daha bir sürü ci. t·ünı -

____.__ 
y· ok) hol n1aç , rı 

flı ntal--..a VolC"ybol ve .ıs
k , tbol Hey' etinden= 31- - 29 
J mbe günü Be o u A e
ı "kan kdübiinde V l b.,l 
maçıarma devam edilcc t r. 

1 - en ı ba c - ta -. im 
Yeni yıldız ha cm N cmi bey 
saat 13,30. 

2 - Vefa - Ni~antaşı hakem 
Bedi bey aat 14,30 

3 - Be iktaş- Galata saray 
kakem saat ] 5, 1 S 

HANlı\1L \t{ \ flEl~S 

.,on Saa.t 

Bu al<sam saat 21,30 da 

A AMRa İNEMAS DA 
STENKA RAZİN ;le Don kazaklarını tasvir eden 

•••• o •••• 
Süperfilmin ilk iraesi münasebetile 

BL YÜK GALA MÜSAMERESİ. BALALAYKA Rus hey' eti 
muganniyesinin şarkıları. Fiatlarda zammiyat yoktur. 

Bütün filim tekmili birden. Yerlerin evelben 

inemasın a 
Dün gece iraesine ba$lamlan büyük filimler: 

ALEK KOV OY 
Layık olduk1an büyük muvdfakiyetlcrle karşılaşmışlardır. 

M~fneler 14~ 161 suvare 21 de 

Duhuliye 21 Localar 117 kuruş. Telefon 2717 
Biletlerin evvelden tedarik edilmesi rica olunur. r 

Yarın akşam 

i sİ EM 
, 

h 

MELEK SİNEMASINDA 
c.J · 1 " 1 n 

'1\\11\ 

ABUS (Lö ertij) 
Filmi için büyük bir halk kütlesi sinema kişelerinde 

bütün yerleri kapışıyor 

F 
Her akşam filimden mukaddem 

ANKARDİnin 

ul def er ar ığı 
Satılık motök aksamı müfredatı aşağıda gösterilen hurdnlar 

müzayede ile satılıktır. 
Eşya isimleri adet 
İnlet valf 1 
eğsost « 1 
Hareketi iptidaiye valfi 1 
Motör silindir layneri 1 
Kompresor silindiri 1 
Kompresor pistonu 1 

« taşometre 1 
« motörpiston 1 

İstimale gayri salih tayyare 1 
motöru 

kilosu 
4 
4 
5 

15 
30 
15 
10 
10 

150 

kıymeti -kuruş 

40 
40 
50 

150 
300 
150 
200 
100 

1500 

Riversin ger 1 40 400 
Manyato 1 O 200 

Bedeli defaten alınacak müzayede 7 şubat 1929 tarihinde 
defterdnrlıkta yapılacaktır. Eşyayı görmek isteyenlerin her gün 
tersanede İstanbul deniz Fabrikaları müdüriyeti umumiyesıne 
müracaatlnn. ( 345 ) 

1 

ilin l lil<'J' < ı-.ı c;.;mda ( l'a
Jii ı· ) 1<' mi~.- «' ih.•n >İr 

~ınıf lıall" 'aı·dıı· l"i h m
t.u·1n l\<•h,uwt \ tlisindt~l,i 
ldıdr<"ll< ı·i ·ihan ... ümul hh· 
~ÜIH' •l nlnı ı.,tır. 

B,.,,J,irl.-ı··n.. l\<'haıwt Yt\ 

i~l ildrn li <'' l'I I«' a ld--·.,i f 
hu-.,,ı.,tmd.lld ·.., l , • l{'rİ 

.\' J' ııMhl u· c·oh . l\li dan 
aliH,<Hfaı· l nH'ldP. r. .,ıl-

ta h·ı.1.1 rit·alin n '""' nol"
tal:.r,Ja hil •' im: ı ·~.ı"trh 
ilimlt•riıı<~ mi11·.u:.ltıl eli il\
lf°:'J'i 'al i<lh'. 

llindi.,ıandaıı 1\all\ıı; F-
l'Hll'-'H)'tl, in!Iİilt"J'(')'<' Uitlen 
:-;iJıirh.tzlart-11 hii\ fil\ alim
h·ı·in hilt• ıı.tznri ,liJdmt -
l<•rini <.•t•llwdt•(•(•I havı·Pl
<•nniz tPf'<•ülh•r<I<.' htılu -
IHIJ'lHI• 'c• !Jıll'İp hiı• <.:)s<.'l'İ 
lC'sadül" oJ,u·al\ <IPtUl\J(•ri 
c)p <"ll\HI'. 

Son w·IPn 'ransız lll<'('• 
mualarm<lan hirirulfl! ı·a -
Jdı·IPl'İll HPIH' YPilİ hh· 
l\Pharwt i llH'\ zu i.ahsol -
mald:ulıı·. ı:ı·<msaıu11 p:-; -

Jdtlf•n hPri Hindistaııcla 
ufol\ hir nıiis1Pmlik<•si 
\al'<lır. !tu mii"ıtPmlilw
d<•ıı biı· llH'h'll<.; '(' l>il' 
<İ~ an :ıza~ı inlilını> ('dilir. 

Son ti<' fal i · intihapta 
il imlic;;tan ıawh'uslu(Juna 

1. ( 'apoıml İ"'illlİIHI<' ve 
Uindbtnıula müh•nwld\in 
hit· zat intihap Ptlilmi~. 

.\Yan aza...,ı daha PY<•lcf' 
hıtiİaaı> Pdilnıi~ v~ lC'krar 
in lilıc1 p zamam nl'lııw -
mit;iliı·. 

Hu vazh·pt kiıulf" vr-ni 
nwh'us .\ı: üıp(mat Iİin -
cli~ıan hnll\ma ,.<'da c-dP -

• ı·PI\ FJ"ım aya harel\(•1e 
hazıl'lanıı·. 

11<'1' (aranan lınll\ lrn -
hil{•lt•ı·i iJf'lc•r<•I\ khril\ftl
ta bul mmrlar. 

hmların m·a~mtla Ye 
lkahnıan lrnhilC'..,iıw lll('ll-

snıl lıcr'{•t i nıuı·ahlm~amn 
if'iıul<• ak ~al\alh hir ihti-• 
var Yf'llİ nwh'ıı..,a hilahen: 
· -· .:\IPb'11s <\l'Pndl.. Her .. 
Siz arllk J•'ransaya iJİdi -

1 voı·suııuz. Fal\at vnkmda . . . 
huı·.ula ftvan iııtilıalJı va -
pılaeal\ .. ·ı~iıni intihap·{' ... 
tl<>lim. Hiz<' hir namz..-.l 
uüı;;t<•rir misiniz'! 
İhliy:wm hu sualim Ph'

nsn ıjaşırl ır: 

mama..-~!1:11 .. llll!m!!llllil .... ,~ 

1 \\İL Z\()L \Ils['Al'\ 

- .\,an intihabına daha 
iki sPıiP var. llali hazır -
da ela sizin larafmızdan 
rnfınlnlınp hir ayan ~~zası 
Fransacla lP\'CUt. Jsrni 
el<' J••uıl UluvsPudir. ıinn-

~ e biraderieri vapurları 
Muntazam Ayvalık postası 

Pnalpvh ild 
0

S<.'nf" PY<'lden 
nanızc•t nasıl nü~t<.\rilir. 

l l<·vhal nwh'u" <.•fpn
(li •• f\I. İıhl\ Sl'll Yefat t'l -
nıistir. · 

- Haydi ('Hlllm siMIP •• 

Uhıys<'n hc•niın arl\adaşım. 
Baha il\i s,mt <:'Y<'lİ hir 
t~·luı·.ıfuu aldım. Heni teb
rik edivoı· .. 

İhtiy;u .•. ~ .. 1\il'İll nözle -
ı·iıul<- ~~l'cll'Pll!JİZ hir te -
h<•ss\·ımiin ul<'l<•ri c·al\al'. 

- '.\IPb U"I (• 
0

Pfüli.. ~f' 
ohu· il<' ohıı,tz.. ~iz hİ:l(' 

hiı· n.mızc l c .. ıst< rini.1 d<• .• 
"· ~ a İM1 iht ivm·m 

J\a1hmi J\ı nı.ll\. ish•uıpz: 
a... Olur ... 

'.\lohn• clh P1' •J i ı ...., t,·sal\.
lar. \r.ı~J.m . irmi nm 
n '("<'1' •• • u mı ddt•t zar 
l'md l \Pili l l<'h'us l•'r.m -
sad t \i do tu olan avan 
clZcls il lclll iJd lll('f\lUI) \e 
hiı· 'h' l<'IU • J t.hr. 

ihlh .u· t .ıldrin süzl<'ri 
h.tl 'l'I ıa ~f"IİI'. (ıiİIC'I'. l•'a-
1\iı•i ('ıl rn·lır. 

1.ıni1\1. ıtu~'-<•ni ül
nıib cliyor(,hm. HPn l1ctlü 
)\<'lld isi İIP ll)(ıı)\ lu plclSl\'O• 

rum. ht<' nıpJ,tuplam ·ve 
İ~((' 1f'lf)l'clfl ••• 

:u. nıur~<.'n öh ıiiştür 
('f'c • nd in~. 

1 al"al. • 
I' tf\arı ) itfüı l•aimn -

nıı ıu· .. \~:"ili nzaı:111. n 

31 I<Anunsaııi 

l\ctrch clil'H<'r ch•f'U•rhulen 
~i · mi~ ' ülmü ..... f ı·. 

( apcın ti ·11u~ · ı· n 
cimwt <J l i · ·ıw hiil"m-• • 
Pd<\l'. 

.\r .. ulan cnı·t qfıu !}('(' -

t ildc•n so ır.ı i «' Fı·ans·ulan 
{JPlt• ı hiı· l\ıthlo IPl{lraft 
a~ ~m ala ı ('I. HhıysPn) in 
JİI' hPY!J iı• l\llZU"'il ıwti<•P"iİ 

ani ol.u·.tl\. 'pfal (•tl i\jini 
hildirir. 

Hu 'al\'nyı hizzal nwı.· .. 
u" .:u. t.aııonal anlatmış 
n• .Fransız nu•h'mmn da -
ir< '-'i J\oritlorlurmda 'üzun::J 
dedi 1\odulaı·ı ınueip ol -
nıu:;tur. 

Hir inı;anm, olü1nünd<•n 
hir ay P\ 01 ölel'Pijini kc~if 
'<' ilıhar Pi mC'1\ şimdiye 
kadın· emsali görülmeıni:; 
hir l\(•Jıaıt<=-llİf" ve gazelt•
IPı· ilim ·a<lamlarma soru
yorlm·: 

nu ('sr.nrın anahtarı 

llPtl İr•t 

~ 

yenesı 

l~esiktas askerlik şu-
~ . 

hesinden : Şube nıun-
takasinda ınuki111 ve 
ınukayyet nıütekait 
ve ihtiyat zabitan, ih
tiyat askeri nıeı11ur
ları ve nıensubini as
keriyenin (929) senesi 
yoklanıalarının icrası 
için 111uayyen günleri 
gösterir devanı ced veli 
ınukinı bulundukları 
nıahalJat ihtiyar hey
etlerine gönderilnıiş
tir. Ona göı·e hareket 
olunnıası 

1 radyo, sine, tiyatro 1 

5aat Dakika 
19 00 Alaturka musi-

ki hey'eti. 
20 50 Esham ve tah

vilat kambiyo 
ve nukut bor
sası haberleri. 

21 00 Konser: 
(1) Bela: Uvertür 
Espanyol. 
(2) Gregk: Nüi 
Aljerien. 
(3) I ·alman: Ma
ritza. 
(4) Gung: D&ns 
Hoagruoz. 
(5) Brahmo: Dan.5 
Hongruoz. 

FERAH SiNEMADA 
SEREN AD 

Mümessili: Adolf Men.;u 
Aynca mükemmel vaı-ycte 

/)ar,-İt alinz 
S lonunda: Bu gece 

MEDDAH SÜ "URİ 

ŞEHREMANETi BU AKŞAM 

Hf~~~f' 
1 

ım 1 

1 !İ f !f lf f!I 

saat 21,30 da 

ZAFER 

SARHOŞlARI 
8 tablo 

Strindbergden 
tercüme eden: 

Şaziye Berin hamın 
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[ 
Fanta:i ı ı I· 

- hikdye _ - • • • • _ 

30 1'qrinisanide dostlanm- kadar heyecan verdiğinizi h 
t\lld .. ____ 

Si 
• 

arı şimdi 
)ll ' i.f ~ti:ı]er 

dan biri misafir gelmişi/. So- sanıyorsam~. aldamyorsumız. 
hbel esnasmda dedi kt: Kalplerimiz Himalaya dağ -

- Bir aydanbcri hiWı.yele- lanndan mimıtnl' nüma iken 
rinl takip ediyorum. Bir lwf- siz bu dağları iifıirıikle tit -
tan bir hafiana uymiyor. retıniye muktedir olabilir mi-
Haftamn birinde faciah me - siniz? 
vzular l'i.urinde kalem yürü- Kelleler me!ldanda top gibi 

Hollivut s· 
zesine yeni b;-

Malumdur h 
(Paten), alet
leri tekerlek
li takunye 
libi bir şeydir. 
kış günleri 
büyük salon
larda ve ya a
çık mahallerde 
buzların üze
rinde kaya _ 

rak eğlenirler 
9 .! hu eğlence
ye de (Patinaj) 
derler. 

Yürürken,kc 
nuşurken, ye 

llek Yerken b · 
a Yaklan tango 
çarleston oy

nuyan Yirminci 
asır gençliği 

bu tekerlehli 

takunyelerle de , 
<ıans etmeyi 
ilı nal ebnerr 

(. 

tir. Her gar.1 .: olduğu gibi bu eğlence usulünün haran .. ~ 
nıürevviçleri g ... _ sinema artistleri olmuştur. 

Resmimiz MetroGoldivin yı1dızlanndan ( Rakel T orres) ile 
(Fay - Vebbs)in tekerlekler üzcrind~ nasıl dans ettiklerini 
göstermektedir. 

Çekirge kebah• olur mu? 
Afrika Ar p ar .

1 
bunu 

Jez7ıetle riyorlar. .. 
«Son S 

sütun la nnc 
(Serseriliğim in 
habrahın) is
nıi altında Av
rupa, Afrika 
ve Amerika 
seyahati . t"-
b 'l mı 

a annıyazan 
~~adaşımız i-
rıs Muhtefi 

hey, bize Af
rika Araplan-

n~n çekirgele
nn salamura
larını yazdığı 
zanıan hayret 
etnı· 'k h •şti ; son 

afta gelen 
bir Avr 
lnecınuasın I eşte, sokak orta l!"ıcla satılan çekirge kebabı 
gördüğümüz fotoğraf, arkadaşımızın yazdıklanm canlı su-
rette te 'yit etmektedir. 

Çünkü resim (Merakes) te yerli halkın sokak ortasında ç.ekir
g~eri kebap ederek "nasıl satbklanm ve nasıl yediklerini 
~ostermektedir. 

imam Yahya 
ve İngilizler 

y Yeınen eıniri inıan1 
ahya ile sovivetler 

hükumetinin bir ~nıua
~ede aktetınc]eri, bazı 
Ingiliz n1enabiden en
dişe verici haberlerin 
teraşşuhuna sebep ol
maktadır. İngilizler, 
son zan1anda in1aın 
Yahya ile Adendeki İn
giliz meınurları ara-
sı !1d~ hasıl ola~ ger
gınlık soviyetlerın te-

'"t. ş'r ret'nin sa
bıl' ., ürü 

nerede? 
Müflis süt ş"rketi müdiri sa

bıkı Ariz Avram efendinin 
Anadolu Ajansında bulunduğu 
sırada (10,000) küsur lira ihti
las iddiasından dolayı hakkın
da ikinci müstantiklikçe tah
kikata başlanılmıştır. 

Müstantiklikçe Aziz Avram 
efendinin ifadesi alınmak üzere 
hakkında celp kesilmiş ise de 
davete icabet etmediğinden 
polis marif etile celbi için 
ihzar kesilmiştir. 

Aynı zamanda süt şirketi 
muamelab iflasiyesine bakan 
ikinci ticaret mahkemesi iflas 

tüyorsun. Erteai hafta gül - yuuarlamnalı; şehirler çatır 
dürlicü hikayeler yazıyorsun. çıtır yanmalı. Kan dediğin 
Derken f elsef1, alılakf bir ta- nesneye gelince o da ancak 
kuıı tezleri mıidaf aa eden dereler gibi çağlamalı ki in.-
yazılar; arkadan, gene hava1, sam coştursun. Size halisane 
seudai, hikayeler... Bu nasıl tavsiye ederim: 
iş? Aklım ermiyor. Benim Nane mollalıklmı va2ge9in; 
bildiğim bir muharrir ya biraz okkalıca hikayeler ya!Zm. 
acıklı, ya komik, ya felsefi, imza 
ya hauai yazar. Gazanfer 

Dostuma hiç cevap verme- flçı'inr·ı'i nıektup 
dim. Sadece masanm göziin- 15 Teşrinisani 
den dört mektup çzkarıp uzat- Efendi euMdım, 
tını. Pek iyi lıaltrmıda: Bir ay 

Birinci mektup 
1 Teşrinisani 

1ıf11Jıarrir Beyefendi, 
Sizin maksadınız bizi adam 

akıllı çzldLrlmakBa o başka ... 
Bu haftaki hikayelerinizin 

serlavlıalarını tekrar edeyim 
de, siz de insafa gelin: 
Çocuğunu yuları icadın, 
Katliam gecesi, 
Linç, 
'f!çurıımdan aşağı, 
]dam sehpaları önünde, 
Mezarlar deşilirken, 

Görüyorsunuz ya'I .. Hika-
yelerinizi. okurken düşüp dü
şüp şarkkadak bayılıyorum. 
Kocam sinir hekimlerine para 
yetiştirmekten bıktı usandı. 

Yoksa ılf azhar Osmanla 
aramzda gizli bir mukavele 
mi var? 

İslfrlıam edarim, biraz da 
şen şakrak, komik şeyler ya
:zm. Yazın da gönlümüz f e -
rahlasın. 

imza 
Şişli: Nihal 

İkinci 1nehtup 
8 Teşrinisani 

Muharrir Bey, 
Bu hafla gene <'Wltlmız. 

Geçen hafta yazılarım: biraz 
bir §eye benziyordu. Edebiya
tm gayesi karii lrcyecmw 
yetirmek değil midir? Öyle 

enli pıiflen satırlarla bize zerre 

kadar mukaddem akilane, 
f azılône b{r lıikayeni2i oku -
muştum. içimden: 

- Kzrk bir kere maşallah •. 
Aman ne güzide edip ... l~f ra
dı millet işte böyle yazzlal'la 
irşat edilir. 

Diyerek, konu komşuya, 

elıibbaya tavsiye dahi etmiş
tim. On beş gıinden beri sa -
pıllımz. Cenalnlwk hemen 
cı1mlemizi tariki hidayete isôl 
buyursun, amini 

.1/ülckaidimlen 
Kamil Feyzullah 

Dördüncii 111ektup 
22 Teşrinisani 

Jıılulıterem efendim, 
Üç hafla olnyor ki lıikü -

yelerinizden lıiç bir şey an -
larmyor11z: lliç mi hiç ... 

Halbuki dalıa evel - Tay
yarede muaşaka, on iki saat 
süren buse, elektrikler sönünce 
banyoda çarliston - gibi ne 
candan yazılarımz intişar 
ediyordu. 

Emin olumız, Jıikayeleriniz 
mıitaldada elden ele dolaş -
nuştı.Çolc rica ederiz. bize 
gene eskisi gibi tallı hikaye -
ler yazzmz. 

imza 
GalataSaray lisesinden Tayyar 

Dostum meMupları olm -
duklfın sonra başım knldu·dı. 
İstif yamk<ir bir lar:da yıızline 
baktım. 

Cclalettin Ekrem 

Avunduk :ı.adele_ ı 

Konkordato mü
z kerahna de

"am ediliyor 

Doktor oldü mıı? 

Bu takdirde 
davası sukut 

edecek 
A vundak z delerin konkor

dato müzakeratına ikinci tica
ret iflas odasın~ devam olun
maktadır. Avunduk zadeler, 
bankaların müzaheretini temin 
etmek üzere mühlet almışlar
dır. Şubat ortasında iflas oda
sında ikinci bir içtima akto
lunacakbr. 

Merhum NeCati 
bey için •• 

Merhuın maarif ve
kili Necati beyin teyidi 
hatırası için şehriıni
zin en 111ühiın cad
delerinden birisinin 
« ~1ustaf a Necati hey 
caddesin tevsiıni lehin
de bir cereyan hasıl 
olınuştur. Haber aldı
ğın11za nazaran, Cen1-
iyeti belediye azasın
dan bir kaç zat bu 
hususta ilk içtimada 
bir takrir verecekler-. 
< 1r. 

istanbul birinci ceza mah
kemesinde, Mitrani isminde 
bir doktor aleyhine açılan ha
kikate muhalif rapor tanzimi 
davası intaç edilmek üzeredir. 

Doktorun bu raporu Neri- ı 
man isminde bir hadım için 
verdiği, hanımın da· itimat et
tiği iddia olunmaktadır. 

Son celsede istilam üzerine 
mahkemeye zabıtadan dokto
run Pariste öldüğü bildiril -

miş, mahkeme bu neticenin 

nereden öğrenildiğinin soml

masım kararlaştırmışbr. Vefat 

kat'ileşirsc, alelusul davanın 

sukutuna karar verilecektir. 

Trabzo11da 
ısırılanlar 

sirine atfediliyor ye 
Hindistan için endişe 
uyandırı. 'Ornıuş. 

mu:>C:l:)ınca da miiflis süt şirke- -----------• 
ti müdürü sıfatile celbedilmek Doktor Feyzi Ahn1et 

'l'ra zonda hi r kuduz 
köpek taraf ın~an ısı
rılan «15» kişi lstanbu
la getiri]erek Daiilkelp 
hastanesine yatırıln1ış
iardır. Bu hastalan.lan 
beşi kadın, onu e 

o 2ayl 
3 
lı, bankaauıdan aldığım 33-
Noınaralı teaarrftf cüzdanını 

layı ettim hllkmü yoktur. 
' Şükrü 

istenmiş, fakat bir haftadan- firengi, belsoğuklugu, dıt, pr 
beri arandığı halde bulunanı.:.- ıat, zaft tenasül ve kadın hasta-
mıştır. Hakkında hapsen rrıua- ıklarım en son usullerleaz bir za-
meic icrasına İC}'·bbüs olun- aııda mutedil şcraitlc tedavı eder. 
duğu haber almmıstıı'. Anado- Adres: Babı ali ca~aloğlu yo-
lu ajansı mcmuılanııdan bazı- · ışu köşe başı numro 13. Tele on: 
!arı ikinci miistanliklikçe is- t:ınbııl 'l8QQ. 
tima edilmiştir. 

tir. Hastaların < 

sıhhiyeleri c. iuir. on 
beş gün zarfında eyi
leşip hastaneden çıka
c·1 kla rdır. 

ilave e ·ı -ni. 

--
Hollivutta bir sinema ıı1üze-si ~çıld:ğını bı.:ndan bir müdde\ 

evel karilerim ize bildirmiştik. Amcr:kn:ım ~on post:ı ile gelen 

filim mecmualarında okuduğumuza göre (Harri Kroker ) isimli 

bir mütehassısın nezareti altında küşat olunan bu müzeye al · -

ren yeni bir kısım daha ilave edilmiştir. 
Bu kısım şimdiye kadar yapılmış olan en büyük ve en me -

hur filimlerin en ziyade beğenilen sahnelerinin mücessem bir r 

modelini ihtiva etmektedir. 
Bu meyanda ( Ben - : ır) un, ( Altına Hücum ) un mo:lelleıi 

bilhassa nazan dikl\ .. te çaprmaktadır. 
Mütehassıs M. Kroker müzesinin bu şubesini h~71ÜZ tamar. -

}anmadığını, ancak üç dört aya kadar bütün hazırlıklar n 

ikmal edilebileceğini söylemiştir . 
Resmimiz ( Allına Hücum ) filimin in bü} ük sahn .... lcrınd{ n 

birinin modelini gösteriyor. Model son derece itina ile yapı\
kulübc kapısına asılı kalan Şurlo bile <TÖc;terilrni,.tir. 

E>k (Baster Kaiton) yeni J-.i .. s or komedisi yapmaktadır. 

• 71iz bu fll;nün bir sa "' s rıyor. 

·3 arimonm Dolores 1 

._ ile evlendiğini ya~· 
hl . R imde Dolores Ko' ı

)(J u di'ğün günü giydiği l
b .: ~ ıie görüyorsunuz. 

.- "'Jkardo Kortez) (Hayat) 
. Ji yeni bir filim yapmışbr. 
Genç san'atkinn bu eserde 
çok muva k olduğu söylen
ır.ektedir. 

" 
ELE SATIL~K MLAK 

Ayasofyada kain Ahmet AJ::ut efendi konnğı büyilk bah~esile 
yanındaki Alemdar sineması ve arkasındaki kebir arsa. b~r~en 
ve ya ayn ayrı acele ve müsait fiyatla satılacaktı•·· Evıa açın· 
dekilcre müracaat olunması. 
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Beyoğlu T-eıikoy 

\'eşilköy Şevketiye 

Tarab)a 

• Yeni mahalle 
I'adıkÖ)' Tıılacı başı 

• 

sokağı N. 

Bilezikçi .r 
lstanbul 66 
J(ostar o•lu 1. 

1 

pazar başı 1 ~ ı 

Badatcaddesi .~i 

·Telefon: 
\'AZI İŞLERi 

is. 1202 
1D.\I'I: l~l f R! 

L. 3872 

nıetnJke ınüdüriycti 

ile\ İ ıcaı ı mulıaııııneııı 

lira 

k:ı/ir hane rJ40 sene\ i 
lıaııc ') ~ - ) şehri 

• ~,., 

I • . ne\ i 

• 100 

ma bahçe ku?k 1) e:ı:i 

kıısı b..::car 
lıra 

• Cafer ağa b:ıdem altı 4 :ıpartmaııın- da"ıesi ..ı 33 ~elıti 

Beyoğlu l Iiiseyiıı aga küçük duvarcı l hane 17,50 şclı. i 
Dala da evsafı ınuharı.;.er emlak şeraiti ıııukarrcre~i \ cçlıile icara ıabt cdılmcsi için 1 - ::? - <> 2 o tarihine ) 

ınüsadif pazar günü saat 15 de ihaleleri icra edilmek üzere muza) edeye vaz olunmuştur. Talihlerin 

T YY E 
Yeni tertip 

• 
emvali metruk& icra komisyonuna. müracant eylemeleri. 

Hil8liahmer İstanbu merkezinden: 
Cemiyetimizin malı olup bilmüzayede satilacak 3000 boş un 

çuvalının evsafı köprü başında Valde hanında İkbal ada pazarı 
nakliye şırketindeki arziyede görülerek talip olanların şubatin 
3 cü gazar günü saat 16 ya kadar Cağaloğlundald merkekzi
miz binasında müzayedeye iştirak eylemeleri ve o saattan 
sonra iştirak kabul edilmiyeceği ve fiat . mutedil görülmediği · 
surette verip vermemekte Cemiyetin serbest bulunduğu ilan 
olunur. 

] . nci keşide(} ) Şubattadır. Saranın Haralaınbostan. istik
raz eylediği 3 bin liraya mü
kabil vefaen mefruğ bulunan 
Galatada emek -yemez mahal
lesinin Dibek sokağinda atik 
2,2,2, cedit 2.4,6,8 numaralar
la murakkam müstesna Galata 
Mevlevihanesine meşruta Esma 
hatun vakfile mahlut dört 
bap hane vakiflardan olan 
muayyen mahallinin yüz yir
mişer hisse itibarile altmışar 
hisseleri burcun verilmemesin
den dolayı muzayecieye konul
muştur. Hududu (dört bap 
hane yekdiğerini muttasıldır) 
iki tarafı tarik mustafa ve 
Vehbi efe-ndilerin menzil ve 
bahçelerile mahduttur. 

o 

LL Trı:~ı DIKK \ T J~Dl~lz: 

h{R.\l\Iİl'EtEH: Ura 

30-000 
18.000 
15-000 
12.000 
ı.oooo 

10.000 

~ Ahinet Burhaneddin 
Cerrah Paşa hastahanesi operatörl:. 

Muayenehane: Ueyoglu Rus se
farethanesi karşısında 348 nuınro
hı Suriye Çarşısı apartımanı 8 mı
ınroda Telefon: Beyoğlu 1ö15 . ,, 

Bu seııeki ta)V.tre pi\ nnko~a şimdi\ e kadarkilerin en zenginidir: ILA 
J - I0.000 lııa 'e daha ) uk ıı hil\ uk ikıamİ) clı:r t!CÇcn ~.:ne ~ alnız "3,, tnrıc idi. Bu sene 

··s .. ur. ı~abet ihtımali 0 0:- :mmı~ur. 
Şirketi hayriyeden: 
Şubatın ikinc"ı cumartesi 

sabahından itibaren tarifede 
7 numaralı seferi yapacak 
olan vapurun saat 6 da Bey -
kozdan hareketle ( 6,09 ) Pa -
şabahçesi ( 6,18) Çubuklu ve 
( 6,25 ) Kanlıcaya uğradıktan 
sonra A. Hisarından itibaren 
tarife mucibince seferine de -
vam edeceği ilan olunur. 

2 - l':.\ll :.\1 ıKRA:.\1i\ r~ ADl~Di: Cc e!I '"eneki kc.,idelcrdc \alnız ··~.000.. id. Bu sene tam: 
L-1900 •• cfuı. l mum İ'•abct ihıım lı d • anı • Q5 (\ani iki mi li) nıtınıştıı. 

3 - Pi'\ \ KO ) l"Zl~DI.. • zı .. Cıl\ Ol \, [. \Rl\1 \DEDİ BL sı:~E Gt:ÇF'\ 
T~ \1 lh.I 1\11'>1 1::-.:L (IK \C \hTIB. 

Gi 
\'F: .\Dl: \lı il\TiD \R DOKTOR ~iTKi ı:c P 

l'CJ~Ki "YE İŞ BA1"' <ASJ 
Sernıa. ·esi: tediye ediln1İş l .Ol o.ouu liradır 

Cnuııni l\1üdürlük 

Ank ra 
.\nlmr.t Aclarm \ Y' .ıhk 
jsıanhul Tı·af,1.011 '/,(mtııılclal\ 

Buı·sa ~alild•..,iı· lia~ '<'l'i 

Lmıir ( ~ İl'4''.-!ı01l !\lt•r..;iıı 

S tm-..ıın Edı•(•ruil 

Jlüsail mwtmPhH, ldımb,u·alar, ı~cı alm· 

· ı ı Hı d pıch. ,ılı"ı \cc:ıu cı...1.:mc,ındcılı1..ır ctııı rı .m 
1 aç arınızı :ıPc cu.Jcriııiz ta/l llhİ\c ile, li,l lı lıtl' dil-.1 .. ık \C 

j Uhnmetlc \ ap lir. [) l, h. ı l ll tahlilı Ifı;1 J, uru'-llll. 

Halis ahk yağı n~~~L~)a~~:; ll~:hıı ''~~~~~ ,L~:~11~~~,~~ 
u' şışclcri 90 kt ı ~tuı. \ J!;'U' ttıı ı · p t Ôtnc 1 lıı ı \ar. 

U•• k •• d ı ... •d Cocı ı... ic.lıl i c.ı"7tk 
S U ar 1 ara mUJ e pant ıon mu,a~ha gu ~ 

ğl luk, şiring 1 ,ı . ( m ~i n~ 1 -tik ı da lİlrcce gibi bık ııık c;-\ .ı~ ı 
sıhhi}e ile krem, dh m cunu p Jdr , l.l\ .ın J l oloıı ı .ı, l n ıbı tu\ alet eş\ a
lan Uncul r ol-n ınJ ~ n mı.at \e k' P •n L bb \c m g za·ı dın ucu .ça 
l cd nk edı ır. --------
~n~~~~~~~~nn~'~ 

~ Her sene bin erce yavrular 
( ~oJ..-ar.ii gıdada ı malnn'up ı."di' , 
( llol \ ıtaıninli c;af \ e temi "tlıol:l' 

c GLAKSO 
( hile 17. iıt ıbi •ı ı \..: 

~ muka\\i biı un r ı dıı"J"r 
( Gurb z Ja\ t' n'l mı'le 
( hüliftiharıdır. :ılinı } .ı\ ru
( nuzu GLAKSO ile be:.lcyi
( nıı. .\ccıntJlan r .J \\'. 
( Wital \C urekJ-ı 1 imıttt 
C l' ta frutu u . i -t ı u l .,, 

~vuuvvuvuvvvvvv~vvvv~ 

ı . DO \.TOUA • 

iZZET KAMiL 
t:mı a1.1 cildi) e, Frengi. ~eni 'e 

c-\i bcboj!;ulugunu ı.shlı tcda\ i 
eder. B.ıhçe J,apı, Sckcrc: J l:ıc.ı Befdr 
h r,ı:ıı'lıl ıki :ıq.ırtumanda ~den CJ,5ğ:ı 

1 l,:ıdar. 

Cedit 2 numaralı hane yüz 
otuz iki arşın terbiinde arazi
doks~n dokuz arşın mutaba
kisi bahçedir ve iki tarafı iki 
İnctro irtifaında dıvardır. Müş
temilatı guvez sokağından tek 
kanatlı kapıdan girildikte iki 
aralık bir mutfak iki odun ve 
kömürlük iki sofa .iki hela üç 
odayı muhtevidirHarun efendi 
kiracıdır üç bin iki yüz elli 
sekiz lira kiymeti muhamme
nelidir indcl müzayede alh yüz 

lira bedelle talibi uhdesine iha
lei eveliyesi bilicra. 

fi -ı 
111- J)öyçc (). Bank 

·ı arilıi tc~ısı: ı 906 

Mü(~ ısleri: I >resdner bank 
A. !;inth.ı\Zrn~ r lxmk ferayn, 
i\asiycmal bank for l>oyçland. 

.Merhzi : Bcrliıı ; şubeleri : 
l Iaınburg, Jstanhııl c:Galata 'e 
islanbul , iz mir. 
Oalat,ı hısım telefon: Beyoglu: 

247, 243, 681, 985 
fatmıbul kısmı telefon: İstan-

bt•I '>8V, '1S4t 
Ik;xı ı. J anbui T utiiıı oii ıı-

ı ugu. ~ı cldo•ı; i~lınbııl 3227. 
Bıluı .uııı l • ııka ı ıuame' tı 

i ı. H lıtı hİ L l .. r ıcar 

Ve yine cedit oört nomaralı 
hane doksan sekiz arşın ara
ziden yetmiş dört arşını bina 
mütebakisi bahçedir. Miişte- • 
milatı Dibek sokağından çift 
kanatlı kapıdan girildikte et
rafı duvar bahçesinde incir 
ağacı vardır. Tek kanatlı ka
pısından haneye girildikte bir 
aralık uç oda bir kömürlük 
iki sofa bir mutfak iki hala 
bir taras mevcut olup Meh
met ve İlya efendiler kiracıdır. 
Bin dokuz yiiz dört lira kıy
meti muhammenclidir. İndel 
müzayede beş yüz lira bedelle 
talibi uhdesine ihalei evveliye-

1 1 c luı ıır. 

1 k "d . . lt" parma arnzı en yırmı a 1 ar-
Beşiktaş da elektirkli 

rı 
Moskovadan yeni bir usta 

getirtilmiş çıkardığı Ekmek
ler fevkalade lezizdir. Alanlar 
çok memnun olduklarını söy
liyorlar. 111•1----------111! ı si bilicra. Ve yine altı N. hane 
Kadın hasb~lıkları yüz on beş arşın murabbaı 
hekimi: Doktor araziden doksan iki arşın 

C'E~ M' Al ZE~ "/:r]1 

hane miitcbakisi bahçe olup 
1 '1./-i. 1 l" etrafı duvardır. Bir kayisi ve 

1 ler tuı lu l ııdııı rah:ıtsızlık :ırını bir dut ağacı vardır. Dibek 
1:1dd! .. urc.Lk tcd t\ ı nl\"ı. ~chı.ıJc-
b·ı-ınd:ı re, ?İH· ("ldd~ 1 1: m nıa sokağında ki kapıdan giril dikte 

1 
1,1 ('aı- ımh.ı gunlui ftk.ıı.l\,t p:ı- bir aralık ve bir tulumbalı 
ra-11. bakılır. ' kuyu biri asma dört oda bir 

ı-----------• kömürlük iki sofa bir mutfak 
KİRALIK APARTIMAt~ iki halası olup derununde İs-

Nuruosmaniyede İkbal kira- rael Baruh ve Albert ve Ha-
athanesi ittisalinde Evliya za- yim efendiler kiracıdır. Elek-
de Nureddin bey apartımanı- tirik tertibatile mücehhez olup 
nın birinci katı kiralıktır . iki bin üç yüz lira kıymeti 
Mezkur apartıman asri tcrti- muhammenelidir. indelmüza-
bab havi banyo ve mutbakla yede beş yüz elli lira bedelle 
dört mükemmel odalardan iba- talibi uhdesine ihalei evveli-
ret olup taliplerin apartımana yesi bilicra. 
müracaatları. Telefon lstanbul Ve gene sekiz numaralı ha-
1799. ne yüz dört arşın on sekiz 

şin murabbai bahçe yetmiş 
, sekiz arşın ldisur parmak ter

biinde hanedir. Miiştemilati : 
Dibek sokağındaki kapıdan 
bahçeye ve tek kanatlı kapı-
dan haneye girilir bahçenin 
etrafı duvardır iki aralık dört 
oda bir komluk iki sofa bir 
harap mutfak bir çamaşirlik 
iki hela bir musluk ve elek-
trik tertibatı vardır. Hayim 
efendi kiracidir. Balade beyan 
olunan işbu haneler nim kar
girdir. İndelmüzayede beş yüz 

ı lira bedelle talibi uhdesine 
ihalei evveliyesi bilicra ihalei 
katiyeleri için on beş gün 

1 müddetle miizayedeye konul
muşlardır ylizde beş zamla 
talip olanlar ve daha ziyade 
malumat almak isteyenler nı
sıf hisselere musip kıymeti 

muhammenelerinin yüzde onu 
nispetinde pey akçelerini ve 
928-1584 dosya numaralarını 
müstahsiben İstanbul icra da
iresi müzayede şubesine mü-
racaat etmeleri ve 21-2-929 
tarihinde saat on beşe kadar 
ihalei katiyeleri icra kılına

cağı ilan olunur • . 

lstanbul icrasından: 
Beyoğlunda katip Mustaft 

Çelebi mahallesinin diğet 
telgraf sokağında kain 17-19 

k ··çe numaralı iki bap hane o 
oğlu Aram beyin borcundaJI 
dolayı otuz gün müddeti• 
müzayedeye konulmuştur. 

17 No hanenin hududıı: 
Necip paşa bahçesi Serviçeıs 
efendi hanesi 19 No haıte 
ve telgıraf sokağıle · mahd~t 
üçyüz seksen altı arşın terb•' 
inde araziden elli sekiz arŞıJJI 
hanenin önünde çakıl taŞlı1' 
mahal iki yüz yirmi iki arŞıl' 
bina ve yüz altı arşın bahçe" 
dir. Müştemilatı: Zemin J<atl 
kısmen tonoz ve volto oloP 
diğer kısımlarının kargirdir· 
iist katta ahşap aksamı vardıt· 

Mermer taşlık beş sofa ~: 
'iki oda odun rve kömürlo 
bir kiler, üç hela çamaşırb1' 
tulumbalı ve sahrençli dolaf" 
lı firenk soba ocaklı mutfa~ 
bahçede tulumbalı kuyu tava>1 
sız çatı altı, su deposu tras' 
tavanları kısmen yağlı boyalJı 
kalemhar ve sıvalıdır. Kapılat' 
ve pencerel~r yağlı boyalı b~' 
rinci icat pencereler denıit 
parmaklıklı üst katlar denı.it 
kepenkli terkos ve elektrı~ 
tertibatilc mücehhez on yed~ 
bin yedi yüz on lira kiyınetı 
muhamminelidir, 19 nnmarab 
hanenin hududu: Diizoğlu bııi 
ne ve bahçesi ve bazen Neıt 
hanım hane ve bahçesi •,te 
bazen Elzi hanım bahçesi "Ve 

Serviçen efendi hanesi ve 
müfrez 17 numaralı hane ._,e 
tarik ile mahduttur, mesaha51 

altı yüz seksen dokuz arŞ~ 
araziden yetmiş beş huçıı 
arşm çalcıl taşlık iki yiiz ye:~ 
miş beş buçuk arşını zefll1 

katı krnmen bnos ve kısrll~ 
1 d.~ k . k ~ 11ıf vo to ıger a ·samı nım ar!t 

binadır. Yöz kırk üç arsıll 
arka bahçe ve iki yüz on iiÇ 
arşın murabbaı arasında diVB' 
rı bulunan yan bahçedir. 

Zemin katında çini korid0' 

üzerinde bir hela iki odun '~ 
kömürlük biı- kiler bir aralı~ 
tulumbalı sahrniç bir mutfı 
ve bahçede tulumbali h'llt' 
üç tekne ve hane altinda çB" 

bll' kıl taşlığa kapusu olan ara e1'İ 
lık gibi mahal ve iistünd • 
beş katta on oda birisi tavııl' .. 
lı iki çatı arası iki banyo 111~ 
halli bir kileri bir helii b

1 
Jc 

sofa mermer taşlık ayclıP 1 
t 

mahalli kapu ~e ~e~cer~; 
yağlı boyalıdır yırmı bın ) 
otuz lira kıymeti muhanııncJle• 

'ıt 
lidir 17. No hanede Ta~. 
bey ve 19 No hanede 
Kars Milner sakindirler. 

d•'' Fazla tafsilat .. }1 t dosya e" 

Taliplerin kıymeti muha~ıııde 
nelerinin yüzde onu nisbetıll t· 

Pey akcesini teslimi vezne ~ . 
- "b~

meleri ve 4 mart 929 tarı ~i 
'JJV 

de saat 15 e kadar biti ııt· 
ihalesi yapılacağı ilan~ 

Mes'ul Müdür SELİM RAÖIP 
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