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Nushası her yerd~ (5) kuruş 

Bir Rum gazetesi de, bazı ecn bi· mektepl~tde, din çocuklara 
Propagandası ,· y.apıldığından . şikayet . etmektedir:~ Atinada feci . bir 
i~hid~m oldu, m~cr.uh ve maktiiller var-Liman şirketin~n feshi mi? 

[,Iazineriin 400000Jiı~ası 1 
MÜNDERİCAT 
.ı - nci sahifemizde: 

Telgraf, Polis halıerkrı, 
\ C saırc 

3 - ncü sahifemizde: 
Günüıı ı a r ihi. kari :,üt ııuııı ı 

'-;ı.::y it ~\lı r r ıs, O rıa oyunu. 

4 - ncü sahifemizde: 

üstleri insan 
kalabalığına a-

lfoiıiqw:arı-l'emiş cacldesinrleki i:di/1<11111/aıı 
bir mlmııne 

raba, otomobil gibi nakliye 
vasıtaları da inzimam edince 
burası mahşerden bir manzara 
göstermektedir. 

Emanet bu izdihamı kısmen 
olsun hafifletmek için araba 
ve otomobilleri arka taraftaki 
sokaklardan geçirtmek iste
miş, alakadarlarca bu hususta 
yapılan tetkikat menfi net'.ce 

vermiştir. 

Emanet erkanı, Şehremini 

Muhittin beyin bu hususta 
projeleri bulunduğunu söyle-
miştir. 

Gene alakadarlara göre 
masraflı olsa da bu halin önü-/ 
ne geçmek için istimlak yap
mak ve sckağı genişletmekten 
ba~ka ça:· ~ yo .. hı r. 

işleri 
Borçlular 

:Yalan beyanat-· 
ta bulunurlarsa 
hapsedilecekler 

Haber aldığımıza nazaran, 
B. M. M. adliye encümeni 
yeni icra kanununun tetkikatını 
ikmal etmek üzeredir. Bu ka-
nun tarihi neşrinden itibaren 
«4» ay sonra tatbik edilecek
tir. 

Yeni kanunda borçluların 
hapse konularak tazyiki kalk
maktadır. Müzayedeler daha 
basit bir şeklalacak, müza -
yede müddetleri kısaltılacaktır. 

Yeni icra kanunu mucibin
ce, her medyun kendisine ic
ra ihparnamesi tebliğ edildik
ten sonra kanuni müddeti 
zarfında icra dairesine müra
caatla gerek menkul, gerek 
gayri menkul, nerede ve ne 
gibi malı olduğunu, kimlerde 
alacağı bulunduğunu, gündelik 
veya aylık kazancının mıkda
rını söylemek ve bunları bil
diren bir beyanname vermek 
r.ıei..buriyetınıledir. 

Teffiz itleri . 
Teffiz işlerinin tesrii için 

Viliyette mevcut üç komisyo
na ilaveten dördüncü bir teffiz 
komisyonu teşkili takarrür 
etmiştir. 

Sulh ceza hakimliği 
ıstanbul ağır ceya mahke

mesi aza milazimlerinden Sait 
B. Sultan Ahmet birinci sulh 
ceza mahkemesi hakimliğine 

tayin edilmiştir. 

Avrupaya gidiyorlar 
İran sefiri ile İngiliz sefi

resi bugünkü tirenle Avru
paya .gideceklerdir . 

i~ıwıbııl icra bıı şııııuwiııı 
İsmail Hakkı bey 

« - Böyle bir tasavvur ol
duğunu ben de haber aldım. 
Bu tasavvura göre haziran 
iptidasından itibaren İstanbul 
icrası "7,, müstakil icra me
muriyeti haline kalbedilecek, 
her icra memuru doğrudan 
doğruya icra kanununa tevfi
kan mukarrerat ittihaz ve 
tatbik edecektir. 

Yalnız itiraz vukuunda icra 
reis ve ya baş muavini şika

yeti mucip olan maddeyi tet
kik ederek müspet veya men
fi bir karar verecek, icra 
memurları bu karara ittiba 
edeceklerdir. Fakat dediğim 

gibi, bu tasavvur henüz kesbi 
kat'iyet etmiş değildir. » 

Kurutulan 
bataklıklar 

Sıhhiye vekaleti tarafından 

geçen seneye kadar kurutulan 
bataklıkların mıktan ( 50000 ) 
metre murabbaını bulmuştur. 
Bu mıktarın yarıdan fazlası 
Ankara vilayetine aittir. 

Sal1tekar 
Kömürcü dük-
kanını nasıl so

yacaktı 
Slıllan Ahnll'llc kiinıür

('Ü JUustafa efendinin dül,
lu1nı, ıwı:ı•n ui.in, c:ok cür· 
ctkılr hir hırsızın soyına
suulan oarlp bir lcsadül" 
neticesi kuı·tulm uştuı·. 
Dükkii.n sahibi bııhınnıa

dıifl sırada içeri !Jİren bir 
a<laın, dükldincının duvar
daki ldirkünü oınuzıına 

vurmuş, sonra da 
l'ckıııcc·csine 
)·~•ııa!!'t\r;ıli. i
çiıı de ki le ri 
celıin<• ho
şa ll nı ıy a ll •- ::;.;l~R'ıl 
ş<•lıbiis <'l-
111 işliı'. - -

J)ara 
, 

Hu adamın hali, ıHildu1-
nı hckliy<'n l\limür<·iinün 
oljlu l•üçül• Uasanın sini
rin<• dolilııııııuş Ye sor
ıııııt;o: 

- ,°\e raıııpırsun'! 
- llunula ortak olup 

yı•ni hir clüldü\ıı t ııltul\, 
l'snılal'l lası•·oı·unı! .. .. .. J 

c,:ocu(jun hüyle bir t-ry
den lıab(•ı•i yokltıı'. 

ı ıaıwı adamın ı·tiı"ı•li 

Jwı·şısında sıısnıuş. Jlay
ı·etl(' olanı hilcni se)Tl'
dl'ı·keıı it:cri babası !Jlr
ıniş YP sahl<' oı·lak iı:in de 
dünya o zmnan zindan 
olmuş. Oldukc:a uürüllülü 
hir m ii<•adelt'dt•n sonra 
yakayı ele Y<'r<•ıı bu cür' -
l'lk<lr hır,..ız, ıuaı·uf sabı

Jrnlılardaıı Karamanlı şiş

nıaıı ~ikolhliı· ,·e lPYkif-
· ııanl'' i hodaııııslır. 1 • •. .ı. 

Emanetin yağlı müşterileri! 

'ltııJrfi®. 
I 

~~ Lt.nll~lfü 
Pastırma, sucuk yapılıp 

halka mı yedirildi? 
Şehremaneti, 

mufarcke se
nelerinde işgal 
o~dularının işe 

yaramaz diye 
çÜrüğe çıkar
.dığı katırları 

··satın almış ve 
nezafeti fenni
ye · h\zmetine 
tahsis etmişti. 
· Bu hayvaRlar, ar~dan bu 
kadar sene geçmesine rağmen 
hala kullanılmaktadırlar. Yal
nız geçen sene beş, altı tanesi 
artık yürüyemiyecek hale gel
mişler, gözleri körleştiği, ayak
ları tutmaz olduğu için tekaüde 
sevkolunmuşlardı. 

Nezafeti fenniye müdüriyeti . 
bu hayvanları ne yapacağını 
düşünürken bir ara imkansız
lığını tahmin etmesine rağ
men , bunları s atı 1 ığa 
çı!:armıya karar vsrmiş, hay -
vanlar pazara çıkarılmış ve 
30-40 lira gibi yüksek fiyatlar
la kapanın elinde kaldığı gö
rülmüştür. 

Bu hayvanlar kimin tara -
fından niçin satın alınmış -

!ardır? 

Alakadarlar, ayakları kırık, 

gözleri kör olan katırların en 
ufak bir hizmet bile göre
ceklerine ihtimal vermemekte, 
lakırdı arasında kulağımıza 

eğilerek yağlı müşterilerin 

sucukçu ve pastırmacılar ol
masıi htimalinden bahsetmek
tedirler. 

Emanet 
on katın 
cektir. 

bu sene de beş, 

tekaüde sevkede -



Mücadele 
İngiliz intihaba
tıı1da ı11ily·onlar . 

çarv1:;1 ~·or 
cDeyli Meyi » in verdiği 

JDcdümata göre gelecek luazi
rn ayı zarfında iagilterecle 
vuku bulacak umumi intifta
bat hem verilecek rey, hem 
sarf.olunacak para itibarile 
milyonlar mücadelesi olacak-
br. Şimdiki tahminata göre 
bu sarfiyat 2,000,000 İııgiliz 
lira:; ndan fazla olacakbr. 

Avam kamarasmda 615 
sandalye vardır. İngiliz fırka
larmın göstet"~.elderi namı
zetler dSOO» deo fazla ola-
caktır. Hali hazırda her fırka 
binJerc.e lira harce.derek y.eni 
reyler kazanmıya çalışıyor. 
Bilhassa bu paralar her gün 
lngilterenin her tarafında ekt
o!unan j~al;tra sarfolunuyor. 
Y ahuz geçen hafta zarfında 
muhafazaklrlar kadınları ka
zanmak için beş bin içtima 
tertip etmişlerdir. 

Ha.ıillenin i-00 
bin liıuı 

(llirioci sahift~lt•u mahal) 

Ddtvdarlık ıneıı' deyi tet
kik ~tmiş ve hakikaten bu 
yüzden hazinenin «400» bin 
lira vergi alacağı olduğunu 
tespit elmit ve ,şiındi birbirle
rind~ ayrılmlf olan ortak
lar dan her birine ayrı ayrı 
bu parayı istemiştir. 

Hatta eu ortaklardan Ke-
mal Nuır beyin eşyasını hac
zederek verginin tahsili için 
satmış ve istediği paranın 2-3 
bin lira kadarını da tahsil ey
lemiştir. Fakat vergi ihbama~ 
mesi Basat biraderlere tebliğ 
idildiği zaman bunlar talep 
edilen vergiye itiraz etmitler
dir. 

Bu karışık İfİn defterdarlı
ğa ait kısmını bizzat defterdar: 

- Ben gazetelere beyanat
ta bulunamam. Size bu bu· 
susta mamesef bir ıey söyli
yemiyeceğim. Y almz şukadar 
söyliyeyim ki bu vergiyi iste-
dik. itiraz yapıldı. Bu da tet
kik edilmek lizeredir» dedi. 

işin Baroya ait kısmını reis 
Sadettin Ferit beyden ögrcn
m k istedik. Şu cevabı verdi: 

- Tetkik edilmekte olan 
bir mes'ele etrafında malümat 
veremem. 

Mahkemeye ait olan cephe-
sini bu işte vekalet yapar.» 

Ali Galip beyden ögrenmek 
istedik. O da şöyle söyledi: 

«- Evelce yapı!dığı söyle
nilen masrafların asılsız o!du
ğunu anladılar. Bunun için 
evelce yapılan muamelenin 
feshini istiyorlar. Ben mes'ele
yi elime yeni aldım, benüz 

• etraflı bir şey bilmiyorum.» 
iM, arap aaçmu andıran bu 

rarip mes'elcyi dilimiz döne
bildiği kad• ulattık. Bundan 
itesile meşgul olmak, deveran 
eden dedi koduların ulım 
Maşbnp hazine menfaatini 
korumak ta alalnadarlana aittir. 

Kaçalıçılılr fam-
• 

pıyonu 

On allı keı·rc rakı ka
c:akçılıfjmdaıı tlolayı )·•· 
kalaıuuı talihte mukim 
il ürmüı: hanım isminde 
bir JH&duun mubakeıucsine 
üt·iiıu~ü et~za ıııahkcnu•· 
sıiidt• ba~JanıJnn'jl 11·. Bu 
hamm, dPnebilir Jd ka· 
çaf,c;.ıJl.k hususunda biı· 
şampiyoıuhr. 

n HiüoUninin yeni riUbesi 
« Deyli Ekspres ~> in 

Romadan aldığı ına
liımata göre İtalya 
baş vekiline Şansölye 
rütbesi verilecektir . 
Bu rütbenin tevcihine 
sebep, Müsolininin pa
ya iJe itilafa movaf fak 

,...._,.asıdır. 

• 1 1 , ,, qt .. 
Italyanlar ~~ 

Son~ 

: ' 
İran, Ef ganıtliki 

vaziyete tavassut mu 

Bir hırsız 
... 

eaiv/w? 
ff odaila ecnebi Bedin. 26 :. W 

•W Ue 8aba $6i 11Nıiiiıilla 
Bu sabah bir 11a/ıakli:O.mundeıı bir lrau blva11ubmdaD baJl,.. 

k -' l , _ 1-1 sedilinektedir. 
m~gaz~d·~ bek- uı ıu acan.ıar., ~--..---__. 

u u u 1->ropagaııda 
rı" i/e bog"'uşf~ balyanın faşist gazetelerin- R J d 
)"' den Lempen ltaı,a matbua- um ar a ecne-
Bu sabah saat sekizde, Bah .. 

,ekapıda Ata Refik beyin 
manifatura mağazasına sabıka
lılardan Recep girmiş, bir top 
kumaş çalarken bekçi Khim 
tar_almdu ıörülmüştür. 

Sabıkalı derhal bekçinin 
üzerine atılmış , ,..ralarında 

devam ed"'1 ~fAta Jletiee .. 
siode hırsn sol şakağından 
eheıtJıniyetli ıurette yaralan
mıştı,. Hırsız Cerrah paşa 
hastıııeaine yatınhnışbr. 

Çalar Hüscyinin 
marifeti 

Evelki akşam Galatada Tu
lumba sokağında yankesici 
çakır Hüseyin Kayserili Ah
met ağanın ( 100) lirayı havi 
para cüzdanını çarparak kaç
mağa bqlamlf ise de yetişi
lerek yakalanmış, paralar lis
tiğinin içinden çıkanlmJ.fbr. 

Kümeate yakala-
nan hırsız 

Balat, Fener ve Eyup tara
flanndaki ev ve bahçelere 
girerek eşya, tavuk çalan sa
bıkalı hırsızlardan Ahmet F e
ner polis merkezince bir ta
vuk kümesinde hırsızlık ya
parken yakalanmıştır. 

Meyhanede döviif ! 
Dün gece Y eşilköyde Leo-

nun lokantasında rakı içmekte 
olan balıkçı Bahtiyar ile Ci
van birbirlerine bıçak teşhir 
ebnişler, bu arada Rıfat is
minde birisi bıçaklan almak 
isterken elinden yaralanmıştır. 

Listİklen bıçaklomıf 
Sirkecide şofiSr Mustafa, şo

för Ali ile kavga etmiş, har-
sını yenemiyerek Alinin taksi 
mahallerinde duran otomobil 
lastiklerini bıçakla kesmiştir. 
şoför Mustafa yakalanmıştır. 

Bir yangın 
Kadıköyünde Modada otu -

ran diş tabibi Tevfik beyin 
evinden baca tutuşarak yangın 
çıkmış, sirayet etmeden sön -
dürülmüştür. 

Yakalanan 
hırsızlar 

Yeni postane arkasında T e
fcyyüz miicellithanesinden ki
tap çalan Cavit , Hoca paşa 
hamam•nda Yusuf Kenan 
efendinin 22 lirasını a~?ran 
arkadaşı Nuri, Sirkeci çamaşır 
fa!>rikasma ait kamyondan iki 
palto çalan sabıkalı İsmail 
derdest edilmişlerdir. 
Koltukçu ile kahveci 
Kumkapıda sakin kolbıkçu 

Osman ile kahveci hanlı 
Mebmet dün iskambil oyunu 
yüzünden kavga etriıişler, Os
man lldıınedi biçalda bur -
nundan yaralamıştır. 

Ankaz altında 
Feriklyünde Biyü sokağında 

sakin « Manho » dün evinin 
mutpak çatısını yıkarken çab
mn bir kısım birdenbire çök
müş, aakaz albnda kalan 
«Manho» muhtelif yerlerinde 
yaralanmıştır. 

Ticaret odasında 
'"ficaret odası kon

gresi önünıüzdeki pa
zar günü ikinci içti
n1auıı aktedecektir. 
Bu içtimada, sanayi 
raporları nıüzakere 
edilecektir. '"f icareti 
bahriye raporu üze
rinde henü7- konıis
yonca nuizakerc geç
ıneınişti r. 

::,.::r~ir =~:cu!- bi Propaflanda
riyatmm muvaffaki~i bir ladnndan tikiycf 
neticeye vardj'ım kaydediyor. ediyorlar 
Aylardanberi bntün gazeteler R t ı d bi · J i umca gaze e er en n 
ta:yan kadınlarının Paris mo- baza Rum kıa mektepleriade 

da!3nna esir olmaktan kur- tatlı sözler ve çık.olata parça-
tulınalannı tavsiye etmektir. larile ecnebi telkinatı diniyesi 

Geç.en hafta ltalyanın kibar yapılmakta olduğunu ve dini 
alemine mensup lıammlan bir telkinlerin siyaset ve içtima -
~miyet teşkil etmişler ve iyat ile alakadar olduğunu 
bir İtalyan modası tesitine yazmakta, ehemmiyetle nazarı 
karar vermişlerdir. dikkati celpetmektedir. 

İtalyan kadınlan yalnız, Maarif idaresi bu"' husu-
halyada imal olunan elbiseleri su, layık olduğu kadar, takip 

etmeli ve hakikaten gerek 
giymeyi teahhüt edeceklerdir. akalliyet, gerek ecnebi mek-

Milr moda remiyetinin re- teplerinde bu gibi telkinat 
isi, Roma valisinin zevcesi Pren- yapılıyorsa şidd~tli tedabiri 
ses Pıyombinodur. mania ittihaz eylemelidir. 

Fa,.'st gazeteleri bu havadisi 
verdikten sonra İtalyan er
keklerinin de İngiliz ter:zile
r' nden kurtulmalan icap etti
ğini, onların da bir teşkilit , 
vücuda getirmelerini ileri sür
mektedirler. 

Sing-Singin 
meshur celladı 

' 
.. 1e,y Yorkun ıneşhur 

S!ng - Sing hapisane
sinin cclfc1dı, evının 
bodrunnında ölü ola
rak hulunnıuştur. 

Cesedinde, biri kar~ı 
öbürü başında olmak 
üzere iki tabanca ya-
rası vardı. Cellat Con 
Habert, şimdiye kadar 
« 140 » kişiyi elektrik 
sandalyesine oturtup 
idan1 etmiştir. Cinaye
tin sehchi meçhuldür. 

Cemol Hüsnü B. 
Muhtelit mübadele komis

yonu Türk heyeti reisi Cemal 
hüsnü bey bugün Ankaradan 
şehrimize gelecektir. 

Kıbrıs rumları 

ve Loit Co>·c 
' K1 brıs gn zetelcrinin 

nesriyatnıa güre, el
vevın ~11sın zivaret 
ol ol 

eden sabık İngiliz ba!5-
vekili ınüsvü " Lo! t 

ol 

Corç » ada runıları 
tarafından Kıbrısı zi
yarete davet etli)n1iş, 
hunun için de Alısıra 
biri metrepolit oln1ak 
üzere iki kişilik bir 
hey'et gönderilnıiştir. 
Bu daveti yaptıran 
Kıbns haş peskoposu 
« Kirilyos » olup hu 
arada Kıhrısın Y ~na
nistana ilhakı n1es'ele
sini de mösyö Loit 
<~orçtan rica edeçek . . 
ınu~. 

Bogazda buz var mı? 
Bugün bir sabah refikimiz, 

boğaz methalinde buz parça
lan olduğunu, bu yüzden va· 
pur seferlerinin müşkülleşti-
ğini yazmıştır. Keyfiyeti liman 
dairesinden tahkik ettik. 

Bize bu endişenin varit 
olmadığı söylenildi . Liman 
dairesine nauran boğazda 
buzların suya inkıJap ebnesi 
muhakkak olduğundan haber
de bir yanlışlık vardır. 

Va!ıf Beyin tamimi 
Yeni l\laarif Vekili 

Vasıf l3cyin vazifeye 
başladığına dair iJk 
tanıinıi Vilavcte gel
n1iştir. 

T roçki yolda_ş 
hasta 

Fh·cvın n1en1leketi-... ol 

ınizde bulunan nıösyö 
'I'roçki sıtnıadan mus
tar; p olduğundan bir 
kaç doktora n1uayene 
ettirilıniştir. Diğer ta· 
raftan ciğerlerinden 
de rahatsız olduğun
dan "rroçkiyi . tedavi 
için Berlinden prof e
sör « Klcnıpcrcr )) in 
getirilmesi n1uhteıneJ
dir. Troçkinin ikanıct 
müsaadesi mavısa ka-., 

dar olduğundan mu-
ınailcvhin biUıhara 

ol 

Berlinc gitnıesi nıuh-
teıneldir. 

Davetiyeler 
gönderildi 

Vilayet umumi meclisi aza
asına, 2 marta müsadif cu
martesi günü saat 14 te akt
edilecek içtimada hazır bulun-
maları için davetiyeler gönde
rilmiştiz. Yeai Silivri, Kartal 
ve Beykoz kazaları azası da 
davet edilmişlerdir. 

Vali B. in nutku iftitahisi 
ve bir senelik faaliyet rapo
nmun tab'ı bugln iluaaJ edi
lecek ve yeni Vilayet bütçesi
nin matbu birer nüshası ilk 
içtimada azaya tevzi ohmaca
kbr. 

O.aba bitnıedi 
Bir refikimiz, Ali ik

tisat meclisinin Tica
ret odasında toplanan 
koınisyonunun ticareti 
hariciyemizi tetkik 
etrafındaki mesaisinin 
hitama erdirdiğini bil
dirmiştir. 
H~lbuki bu ınesai 

henüz bitnıiş değildir. 

Ankara müzakerah 
Gayri mübadiller Cemiyeti 

ikinci reisi Celil B. Ankara 
miizakerab haklrnvJa malü
mat almamamakla beraber 
bu müzakerabn pek bati git
tiği anlaşıldığını ve Yunan 
murahhaslannın her mtltat sı
kışınca Atinadan talimat bek
lediği teranesini tekrar ettik
leri görüldüğünü beyan etmiş
tir. 

~ a· , ı ırmes e e 

Belediye aza 
namzetkri ilan 

edildi · 
Aııkar~ 28(A. A)-2 mart 

cumartesi gün6 icra · edilecek 
olan cemiyeti belediye azahk
lan için Cümhuriyet halk fır
kası atideki zevabn namzet
Hklerini tespit ve ilin etmiş
tir: Tüccardan Hanif oğlu Ah
met, Anadolu Ajansı müdürü 
umumisi Alaettin, cümhuriyet 
gazeteıi muhabiri Bilil, 
mühendis Cemal, Hililiahmer 
muhasebecisi CemD, memurin 
kooperatif şirketi müdürü Hak
kı, iş bankast katibi umumisi 
Hamit, tüccardan Kotukcu~lu 
Halim, emlak bankası meclisi 
idare azasından Hayrullah, 
Türk ocakları heyeti merke
ziye azasından doktor Hüse
yin Enver, Cümburiyet halk 
fırkası muhasibi fskender, 

mühendis İzzet, mühendis Muh
lis, avukat Mümtaz, Hakimiyet 
tahrir müdürü Naşit Hakkı, . 
tüccardan Toygar oğlu Naşit, 
meclis sabık evrak müdürü 
Nusret, tahsildar oğlu Osman 
Zıraat bankası merkez mü
dürü Raşit, avukat Sa!ahettin 
tayyar~ cemiyeti reis muavini 
Şükrü, doktor Vehbi, doktor 
Yusuf- Hikmet, C. H. F. ba~
kitibi Ziya beyler. 

V enizelos ta dik
tatör mü olacak 

Atina, 27 - M. Venizelo
sun yava,, yavaş bir diktatör
lüğe doğru gitmekte olduğu 
hakkındaki haberler sureti 
katiyede tekzip edilmektedir. 

Atinada feci 
bir inhidam 

Atina, 27 - Darülfünun 
caddesinde Ranelinio gazinosu 
dün birdenbire yıkılmış, bir 
çok maktul ve mecruh vardır. 

Atina, 77 (A.A.) - İşlek 
bir kahve öğleden sonra bir
denbire yıkılmışbr. Nüfusca 
zayiat çoktur. Enkaz altından 
şimdiye kadar 10 ceset çıka
rılmıştır. 

Liman •irketi 
lavg mı ediliy~r 

Ankara 28, (H. M.) - lstan
buJ limaa firketiain feshine 
doğru burada bir temayül 
vardw. Bu husus yakında te
k oırrür etmek üzeredir. 

Şarlo f ehlike de 
degil 

Meksiko, 27 (A.A.) - Dok 
torlar• beyaaatına aazaren 
"Çarles C..,.,, ia hMtmğı 
tehlikeli değildir. 

Sıhhi vaziyetinde hafif Wr 
iyilik~-

Fas kadınlannın 
şikayeti · 

Tanca, Ti (A.A) - Koca
karmua aldddan yevmiyeleri 
oyunda habrdıklanndan şikiyet 
eden bir çok Faslı kadm 
namına müracaatta bulunan 
bir murehhas hey' etin talebi 
üzerine zabıta oyun oynanan 
biitün kumarhaneleri basmış 
ve içerideki fasbları dağıt
llllflrr. 

antrepo memurları 
T opane antrepolan meclisi 

dün ticaret odasında toplan
mıştır. 

Bu içtimada antrepolann 
F orda verilmesi dolayisile 
buradan açıkta kalacak otuzu 
mütecaviz memura verilecek 
tazminat nispetleri göriifll .. 
müştür. 

Azadan biri asgari alb ay
lık maaş derecesinde tazminat 
verilmesini, bu suretle aÇlkta 
kalacak memurlar muayyen 
bir zaman için terfih edilme
sini teklif etmiştir. 

Qiş ta})i11lcri A 
karadan elleri 
bos döndiiler 

~ 

s.hhiye veliileti tarafmıcill' 
Ankaraya davet edilmif oW 
diş tabipleri cemiyeti muralr. 
haslan dünkü trenle şehrinıi
* avdet etmitJerdir. Bu- hef. 
et azasından biri, Ankaradald 
teşebbüsleri hakkında bir -
harririmize fU beyanatta bll" 
bmmuttur: 

« - Sıhhiye vekili beyİll 
davetleri ilzeriae Ankaraya 
gittik. E velce takdim edildi 
layıhamız hakkında izahat "'' 
metalibimizin is'afı hmuaund• 
lazım gelen vesaiki ibraS 
ebnemize rağmen, Sıhhiye 
vekili beyf endi müddeamızıJI 
en küçilk bir noktasını bil• 
kabul etmemişlerdir. Halbuki 
diş tabiblerinin pek bariz olaJI 
haklarının teslimi uzun tetki
kata ihtiyaç messetmiyecek 
kadar aşikar olduğu kanaatir 
deyiz. 

Son icrayı tababet kan.a
nunun "32,, inci maddesinbl 
tatbiki esnasında bazı çırak 
ve kalfalar kamma lehleriB' 
tefsir eyByerek' ihzar ettikler 
ri · basit vesikalarla kendile
rini imtihana kabul ettirmir 
ler, hiç biz fCY bil~dikleıi 
halde de muvaffak olmuşlar
dır. imtihanda sami sifatil• 
hazır bulunan meslektaş}~ 
müşahedatı bu ·merkezdedir· 

Bundan bq sene evel Sıh
hiye vekaletinin fiddetli bil' 
emirle, diploma ve permisi 
olmıyan kimselerin ancak elif 
tabibi ve permili dişçi bulur 
mayan yerlerde çalışmalarına 
müsaade edilmesi, başka yer
lerde derhal faaliyetten mene
dilmeleri emrolunmuştu. 

Binaenaleyh kanunda mev
cut «hali hazırda diplomasd 
icrayi san'at eden dişçiler* 
kaydından maksat, diplomah 
diş tabibi bulunmıyan yer
lerde icrayi san'at etmele
rine bizzarure müsamaha o~ 
nan ameli dişçiler olduğd 
şüphesizdir. Buna rağmell 
ötedenberi diş tabibi ile per
mililerin mevcut olduğu ls
tanbul, Ankara, lzmir gibi yer
lerde bile çabşbldanna dait 
vesika ibraz edenler pek 
çoktur. 

Bu hal elbette vazn kanr 
nun maksadına tamamen mr 
haliftir. Müstakillen muaye..
hane açmak, icrayi san'at 
etmek hakkına malik olJllJ"' 
yanlar da bir diş tabibi ile' 
iştirak ettiklerine dair vesailı 
ibraz etmişlerdir. kf ba da hi
lafı kanundur ve bu gibt ~ 
has ta imtihana •L 11lardd'• 

Evclce vekilete mür_..l 
ettikleri halde reddedilen ltit 
takım kimseler yukarıda sl>Y
lediğimiz tekilde vesaik tecWil' 
etmişler ve imtihana giraaek 
yolunu bularak htlkümeti dd 
iğfal etmiflerdfr. 

Başvekı1 ve meclfa r~ 
paşalar hazeratına vaziyet 'fC 
bütün bunlar teferrftatile ar .. 
zcdilmiştir. Haklı olan meta
libimizin yakında kabul edile"' 
ceğine emin bulunuyoruz.• 

• 
lzmir hasarı 

d.' ne ır· 
lzmir vapuruna çarpan Tad

la vapurunun yapbğı hasat'' 
Loit acentesi tarafından (2250) 
İngiliz liralık olmak tıetf 
tes_pit edilmiştir. ~ 

Bundan başka, seferden • 
lacağı (35) gin için, ge111i. ~ 
lep olmadığından azami ~ 
ücret takdiredilmit ve ye 
(125) ingiliz olarak tespit::; 
muştur. Yani mecmu 
(6000) İngilizdir. · 
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Ti ar t yapar
larsa ne ceza 

görecekler? 
Memurin kanununun me

murlara ticaret ve sanayi ile 
uğraşmaları memnuıyetiııi bir 
ceza ile teyit için kanunun 
32 ve 35 nci maddelerine bir 
fıkra ilavesi hakkındaki layi
ha Devlet Şurasından çık-

tır, buna göre memurlar 
i defa sınıf tenziline, ikinci
s;nde ihraca uğnyacaklardır. 

Fatihteki s rlann üstün
den bir çok taşlar düştüğü 
Yazılmıştı. 

Emaııet, bu surların hed -
ıı.edilmesi fikrindedir. Zira 
gün geçtikçe surlar tehlikeli 
bir hal almaktadırlar. Bu 
ıııes'ele hakkında Emanet asarı 
atikayi muhafaza encümenile 
görüşecektir. 

* Bulgar, Romen ve Rus 
sahillerinden kopup gelen buz
lar Karadeniz boğazı önüne 
Yığıldığından sey.rü sefere 
nıüşkülat vermektedir. Dün ge
le.ı.ı İnö ü ve Sak.uya vapur
ları boğazdan girmek için hayli 
zahmet çekmişlerdir. 

Çıkabilecek bir lodosla bu 
buzların Marmaraya girmesin
den korkuluyor. 

Jf. Un resminin tenzili üze
rine küliyetli mıktarda un si
parişi yapılmış, bu da bazı 
sahtekarlıklara yol açmıştır. 
Şöyle ki, Marsilyada bulun
duğu tahmin edilen bir 
şebeke Kanada unlarının 
çuvallann eksildiği, bu yüzden 
çuval başına bir buçuk lira 

• yapıldığı zannedilmektedir. * Aı:ıerikan sefiri mister 
«Grev» in tebdil edileceğine 
dair bir Amerikar gazetesi 
tarafından verilen haber tekzip 
ediımektedir. * Moskovadan bildirildiği
ne göre Kabile 30 kilometre 
lllesafede meydan şehri harp 
lletieesi Amanullah iıazretlcri
nin kıtaatı tarafından işgal 
edilmiştir. 

lf Türkiyede mükerrer si -
gortıı inhisarı muaı:ıelabnın 

işletilme imtiyazı İş bankasma 
terilmiştir. 

lf Matbuat cemiyeti ıaamı.na 
bir hey'et hasta bulunan üstat 
Mahmut Sadık beyi ziyaret 
etm· tir ış . 

lf V a.zife sui istimali zan
ııile dün 3 nci cezada sabık 
kadın birliği reisesi Nezihe 

uhittin hanıııım muhakeme
ıine devam olwuııuştur. 

lf Dahiliye vekaletinin bİI' 
CUırile emanet me;nurlarıımı 

llazetecilerle teması nı" nedil -
llriştir. 

lf Şamda intişar edeu "Fe-

D ktilo istiyenlere 
lier Iiııngi rru!nta<l:ı o!ursa 

0 1s seri ve hatasız yau, lıe
S;ıp, fatura, ccdvel, piliınço 
'-'elhasıl mwelerde yapılabil
~es~- ~abil olan her ·şeyi yap;;--
,Jdigım gibi ehven tcraitle 
_ "Sİ ve uı;ıu • gece ve ya 

liindüz d rs dahi Tercbiliriııı. 
.. Her gün öğl<'den sonra .ati
"ek" İ 1 adrese ınüracaat 
stanbulda yeni postane ar!:.a

&!Qda Aşır efendi caddesi. Al
y~ han N. 5-6 T eJefon: 

İstanbul 1078 
lf 

liıısusi bir müessesede üç 
hy ~ devam etmiş genç bir 
~ ciddi bir müessesede 

tıdii8te 
Bir arazi mes' e

le si iğtişaş 
cıkardı 
'----Geçen hafta zarfında " Ku-

düs " te mühim bir iğtişaş 
vuku bulmuş , iğtlşaş esna
sında bir İngiliz jandannasile 
bir knç musevi maktul dü -
müştü:r. 

Bir arazi hududu yüzünden 
başlıyan iğtişaş yüzlerce be
devinin iştirakile tevessü et
miştir. 

Bedeviler arazinin kendile
rine ait olduğunu söylemi !er, 
yahudiler buna itiraz e~ler, 
neticede ihtilaf kanlı bir mü
cadeleye dönmüştür. Polisler 
müdahale etmişlerse de geri
lemek mecburiyetinde kalmış
lardır. Bilahare daha büyük 
kuvvetler gönderilmiş 've iğti
şaşın önü almm_ış!_ır. 

İzmirde ikinci 
suiistimal 

1zmir gümrügünde çuval 
suiistimalinden sonra meydana 
çıktığı haber verilen ikinci 
suiistimal 170 bin lira zararı 
mucip olan birincisinden daha 
çok etraflı olduğu ve fırılda
ğın üzüm kutulan etra..'ında 
çevrildiği haber verilmektedir. 
Mes'ele şudur: 

Avrupaya üzüm. ihracab ya

pan bazı musevi ve Türk 
tücarlan Avnıpadan celbettik

leri kutuluk keresteler için 

rusumat 

sure tile 

idaresine depozito 

bıraktıkları gümrük 

resmini, biı.ahara yerli keres
tesinden imal ettikleri kutu -

!arla ihracatlarını yaparak 

« getirttiğimiz kereteyi ihraç 
ettik » deyerek islirdat etm;ş
lerdir. Bu suretle muazzam 
bir şui istimal vüçut bı.ıl -
muştur. 

Uu .ık,.:aııı. ifl . ır lanı 
18 <kdir. im al.: \1tkli 
ist• ' f :;s lJl'•.: • lir. 

tülarap., gazetesi idaresine 
hücum edilerek makineleri 
tahrip edilmiştir. Bunun üzerine 
bütün gazeteler bir gün çık -
mamışlardır. 

)f İnegöle tabi Mesariye kö
yünde heyelan olmuş, bir ca
ıni ve sekiz ev yıkılmıştır. 

Köyün vaziyeti tehlikeli gö
rülmektedir. Halk başka yere 
nakledilmektedir. 

* Mecidiye gemisi Gemliğe 
gitmiştir. 

lf Bir vekaletten istifa eden 
bir memurun alb ay müddetle 
diğer bir vekalette kullanılma

' • ması hey' eti vekilece takarrür 
etmiştir. 

daktiloluga taüptır. Um.u!ai 
klavyede çahşıruşbr. N. S. rem-
7.ine hitaben bu sütunlarda 
cevap verilmesi rica olunmak
tadır. 

Jf 

Zcyi • 
Evelki gün Galatasaray ile 

Ka: ab.öy arasındzı kırmızı bir 
mahfaza içinde zevceme a:t 
bır ı>anata tif ve bir çift kü
peyi kaybettim. Bulup geti
rene bu mücevherlerin kıy
metine muadil mukafat vere
ceğim. Emanet ba.ytar 

müdürü Esat 
Jf 

Kiği askerlik şubesindeu 
aldiğım vesikamı cepteftcriır.-

on !:>Aa • 
• 

ı Tilıavct Seı11erk:a11(lc vardılar 
Pala ile Kellenin surün<luğü yerlerde reisle 

yanındaki arkada:ları büvük bir itibar .. .. ., 
ve ikra111 o-örüvorlardı 

~ ~ 

-116-Mu!tarl'iri: Aptıdlah Ziya 
Hümayun şahın oğlu etra- kalaşa şakalaşa ilerliyorlardı. 

fını saran nedimleri, musahip- Hayber geçidine yaklaşmış-
leri, mirzalan, kumandanları !ardı. 
arasında oturmuş, miihim bir O gece sabaha kadar yürü-
meselenin müzakeresile meş- düler, sabaha karsı dağın ete-
gul görüniiyorlardı. ğine eriştiler. 

Seyit Ali reis İçeriye girince Celalettin Ekber şahın ada-
elini göğsüne koyarak tekel- mlan Efganistandan korktuk-
lüfsüz ve derviş e bir selam lan için bu tehlikeli yerlorde 
verdi, sonra yüksek bir sesle: eylenmek istemiyorlar, bir 

- Şaha maruzatım var! ayak eve! dağın zitvesine 
Dedi. Mirzalar, kumandan. vasıl olmak istiyorlardı. 

lar, müsahipler açıldılar. Şa- Hayber dağı aşılıp Caşap 
hm gözleri bulanmıştı, reise şehri de geçildikten sonra 
dik dik bakıyordu. Kabile vardılar. 

Seyit . Al! reis, . padişa?ın Hümayun şahın küçük oğul-
buradakilen hangısı oldugu- lan burada bulunıyorlardı. Ce-
nu tayin ettikten sonra yiirü- !alettin Ekber hanın adamları 
yüp ilerledi, koynundan Hü- da burada seyahatlerini lıitir-
mayun şalım verdiği fe~man- m!ş oluyorlardır. 
~~r!. .çıkarıp uzattı, padışahın Etrafı karlı dağlar, önü a-
omme koydn: k sul b "l l h t 1 . _ 

1 
ar u ag ar a mu a o an 

- <?ku evfadım ... , Kabil sehri ·korsanların pek 
Dedı. Padi~ah bun arı oku- h ı ··~:·ti S "t Ali . oş.ıarma gıu~ . eyı 

mıya başladıktan sonra hidde- reis burada iltifat ve ikram 
tini unuttu. ·· dül k lmak teklifi! kar-

E velce sarayda Seyit Ali golr !er faak d~ l 
· · H- " hı .. 1.. şı aştı ar, at ısrar e ıp yo -

reısm umayun . n o u- . 
mün en sonra oğluna nasıl l~a devam ettıleı:: .. -
dürüst bir tarzdr vekalet etti- Humayun şahın kuçuk ogul-
ğini görın" olan bir mirza da lan ba_baları~ ef!iği .Jı?:mete 
bu mecliste ve yeni padişahm m Seyıt Ali reısın ya-
yanında bulunuyordu. Bu a- nına yol gosterme~ ve icabın.-
dam eğilip padi e.hın 'ku ağma da )'ill"dım etmek uzere Paşaı 
bazı şeyler söyledi. Padişahın kabilesi rcisi hakim Mezriyi 
yüzündeki sert ifade yavaş terfik etmişlerdı. 
yavaş silinmekte idi. Celilet- Kafile k.ulı dağlardan, sarp 
tin Ekber şah elin eki fer- yollardan geçti, bin müşkülat 
manlan o yup bitirdikten ile Hiad l eş dağı aşıldı. 
sonra Seyit Ali reise döndü, lf 
tatlı bir sesle: Bedehşan, ve kaleyı zafer' 

-Arzun nedir? yolundan, Ceyhun ı:ıehri üs-
Diye sordu. tünden geçerek Semerkanda'. 
Reis cevap verdi : 
- Memleketime 'gitmek di- geldiler. 

!erim, padişahım... Ruhsat Kelle ile Palanın türlü fe-
veriniz, adamlarım Lıihur ka- ltıket içinde aç ve yalmıyak 
pılarında bekliyorlar!.. geçtiklı:ri yolları Seyit Ali 

Celalettin Ekber h : reisle yanmdaki ark daşları 
- Kabile dört bey ile ma- refah, azamet ve heybetle 

iyetlerinde kuvvet gidiyor, siz geçiyorlardı. 
de bu kafile ile birlikte ha- Se.metkant hanı bizzat Seyit 
reket edebilirsiniz L Ali reisi karşdannş, endisine 

Padişah, Seyit Ali reise bu de arkadaşlarına da atlar 
müsadeyi vermekle beraber ve hil'atlar verdikten sonra 
aynı zamanda elindeki fer- daha ilk mülakatta şunlan 
manlann yenileştirilmesi için anlatmıştı. 
adamlarına emir vermişti. Kanani sultan Süleyman 

* Semerkanda bir elçi yanında 
Kafile Kabile doğru hare- bir kıt'a silahendaz gönder-

ket etti. Korsanlar artık bu mişti. Fakat bu elçi şehre 
sefer muhakkak bir surette henüz muvasalat etmişken 
İstanbulun yolunu tuttuklarım Semerkant padişahı ölmüş, 
:ı:annediyorlardı. Seyit Ali reise bmiliın .arılatan 

Haylı yol a1mtşlardı. Art.ık Burak han Semerkantte, Pir 
Efgaıaistan hududuna dahil Jılelımet han Belhtc, Seyit 
olıııı.şlardı. Celiılettin Ekber Bürhan Buharada kendilerini 
Şahın adamları korkmıya baş-
lamışlardı. nan ilin etmişti T-~en 

Korsanların ise korku filin gdeD yeniçeriler de bu arada 
hatırlarmdan geçmiyor, her cbğılım:şLu bir d.a gidip 
birisi bir şarkı tutturmuş, bir Seyit - ~zm ı i•ıe 
yaz günü Kayışdağma kuzu ! ginııqti.. 
yemiye gidiyorf nmş gibi şa-

' 
le beraber zayı ~ttim. Hukmü / f-rtına başladı, bazı 
yoktur. Jra7.alar olduğw1u ba

Kığı, Habık köyünden Boz be ld · • \T •t• · d 
ağa oğuliıal'ıncla.a (311} te- · 'I" a. ık. azı esın e 
vellüt!u Mehmet efendi oğ- 'it:dakatJc çalışan ye 

lu Ahmet Kemal 1 hizi fcl:.'ıketten kurta-
* Askeri vesika kaybet- r< n linıan ı·ci -j İsnıail 

tim. Bulanların adresime göo- beye ale,nen teşckl·ü-
derıııelerini rica ederim. • 

ratunı c!!azctenizl ar:r.-
Şehremaneti odacılarından '' 

Kadri etnıck isterin1. 
lf 

Bir teşekkür 
l3undan iki a v evcl 

l{anıdeniz Ercğlisinde 
idin1, nlotorJa .\laphya 
gitnıek istedinı ise de 
liınan r isi bev ha ,,-a
nın ınuhalefctindcn 
bahsederek nliisaatle 
etnıe<li, hakil·atln hir 
saat bOnra nıüthi~ bir 

Karilerinizden ~1oHa 
ı\-;;kıda İsmail Hakkı 

* Mu abere 
H. S. iınzalı nıcktup 

sa i!.,ine : Yaptığın1z 

~i'uiyct hakkı da bizi 
tcnYİr ctnıel· uzere 
hi~zat nıatbaa 1 za 

kada1· te;rif etnıenizi 
nca eder· z cfendiın. 

lf 

Her gün bir 
muhavere 

Peşekar - Akşam Şehza
debiışında söylediklerini duy
dun yal Herkes bizden, man
zum bir muhavere daha isti
yor. 

- İyi İşte . Bugün gene 
manzum konuşalım, haydi, 
başla cevabını vereyim. 

** - Oh, maşallah, kaç gün-
dür havalar bahar 
gibi! 

- Penbeleşti yanaklar hep 
turfanda nar gibi. 

- İngilterede gene uzuyor
muş etekler! 

- Desene kapanıyor arbk 
baldan petekler! 

- Etekler kısa olmuş, uzun 
olmuş bize ne? 

- Unumuzu biz çoktan ele
mişiz desene! 

- Bu gece bizim balo pek 
mükemmel olacak. 

- Şa_mpanyalar taşacak, 
ortalık sel olacak! 

- Ben dün gece pek enfes 
bir incesaz dinledim! 

- Ben de tam iki saat, ah
mak bir kaz dınle

dim ! 

- Kimdi o kaz: azizim, ne
' cidi, nasıl şeydi? 

- Kıyafete bakarsan kelli 
felli bir beyW.! 

- Bizim oğlan yeniden tu
tulmuş bir gc;nç 
kıza! 

- Ha! Anladım, şı: bodur, 
civelek, ispenç kıza 

- Canım nasıl anladın, na
sıl keşfettin bu:ıu? 

- Mes'eleyi duymıyan kal
mamış eni konu! 

- Ne yapa
lım da şi
mdi, kur
taralım o
ğtanı? 

- Yapacak 
hiç bir 
şey yok, 
wwt ar
tık olanı! 

- Amanso
nra başı
ma yage
licse bir 
kaza? 

- Gösterir-
sın çare-

. ' 

siz, gelen f 
kazayari
ra! 

- Oğlanı soğutmıya yok 
mudur hiç bir çare! 

- Bu 4ierin çaresi tath -
lılı:bı idvel 

- Acap bu wce kızla ev-

A: nerikaya gitme 
istiv-0run1 

Bendeniz ~<1325» tevellüt
Amttikaya gitmek 

ııst;ıTOnı:ın. Hülaimet müsaade 
edC1" mi? 300 liranı var ve 
oraıfa iki seae kalmak isti
yorum.. Nnd hareket edeyim 
~ ~. panyanın vapurn 

gid~yım? 
Ahmet Şükrü 

S. S. Eğer askerlikle bir ili
şiğmiz yoksa h'" fımetiıı seya
hatinize mani olması mevn;:u 
bahsolamaz. 
Y.alıuz Amerikanm yoleu ka

bulü hakkında bazı şarthn 
vardır ve her sene her mem
lekctt muayyen mıktar in
san kabul eder. 

sene memleketimiz için 
ne mıktar kabul edildiğini 
amca.k şehrimiz Amerikan 
konsolosa esinden öğrenebi
lirsiniz. 

Buradau Amerikaya doğru 
sefer yapan vapur hemen yok 
gib · 'r. 'talya ve ya Pirede 

~ahife i.> 

l\1otla! 
Kadın ar dudak. 
i larını rengarenk 

yapacaklar 
Senelerden beri ka

dınların kullan<lıgı 
dudak boyaları gül 
renginden başlıyarak 
koyu kızıla kadar 
varıyordu. 

« Deyli Ekspres» in 
Paristen aldığı n1ahi
n1ata göre kadınlar 
dudaklarını boyanıak 
hususunda diğer renk
lerden <le istif ad eve 

J 

başlan1ışlardır. 
Frans.1nın meşhur 

sinenıa Yıldızlarından 
J 

biri dudaklarını zün1-
rüt renginde bir yejl 
ile boy~nuş ır. Bun
dan böyle dudakların 
menekşe, sarı, nıor ve 
diğer renklere boyan
nıası nıoda olacağa 
benzi_yor. 

lendirsem ne dersin? 
- Bana sorma, çünkü be.ıı 

yabancı sen peder· 
sin! 

- Şu halde düşüneyim bir 
n.üddet daha derini 

- Hele düşün, yaz gelsın 
havalar daha serini 

- Yaz dedin de aklıma ge 
ne Adalar geldi! 

- Benim de Bogaziçi San
) er Sular geldi! 

- Ah o sular, o sular su 
değil Abıhayat! 

- Bence arbk sular da, A
dalar da pek bayat 

- O halde gel, bu yazın 
gidelim Göztepeyel 

- Ben azizim bu sene gi
deceğim Bebeğel 

- Bebekte yaz geçer mi, 
sen sapıttın mı yahu? 

- Öyle istiyor bu yıl bizim 
gözleri ahu! 

- Alı, pek ili made 
öyle istiyor bacı! 

- Hangi bacı birader? Ba· 
cı değil umacı! 

- Ne yaparsın, bir kere 
kapbrmışu yolan! 

- Biz, kocalar Allahın en 
biçare laıllan! 

- Neyse acbk keselim ba
lo vakii yaklaştı! 

- Bugün kırılan ceviz bel· 
ki bini" d şt ' e a ı. 

- Cumartesi akşaını gôrü
şiiriiı: inşallah! 

- Gittikpe geoçlqiyoı Bur• 
han Cahil: maşallalal! 

.... * 
aktarma lazımdır. Et:nebi vapuı· 
şirketleri ile anlaşabilirsiruz. 
Bize kalırsa bu, 1llUVafık b · 
usul olur. 

~ 

BuJunan mektupla · 
Yüz lderdea v~ ak 

polis ~be müdürlerinden Şe
ref beyin kızı lhsua giderken 
bavuiunda Bursa muhakemesi 
hakkında bir çok mektuplar 
çıkbğun ve tahkikata b n
dJtını yazmışbk . 

Şeref beyin oğlu Sahip B. 
matbaamıza gelerek neşriya
bmızı .şöyte tashih etti : 

- « Hemşiremin İsmi Ze ! 
liha değil , Vediadır . Kenciı.Sİ 
barlarda yaşamaz, apartıma:n-
1 oturmaı , Fatih~ - , 
rur. 

Bursa muhakemesi ile fflm 
da alakası yoktur. Brd 
mektuplar teyze zade.miz Ham.o 
di beyden gelmiştir, akraba 

khıbudur." 



;::ıahife 4 

lrAvuçkul 
M uharrlrı': M .TuR,illlli 

Siz . zden alimsiz 
Ne vaparsanız iyidir. Fakai bu södere karşe 
Kadıköyüne bemmle giden · deliluJnlılar ne der? 

S~ Saat 

Boi\:s()r· Zekat ve sadakai 
lFımnızı Tayyare 

Dı'ınJl"l.' YP Lı•ı·ayü.1, cemiyetine veriniz 
Amerikanın Miyami şehrin· Havalarda Türk 

den bildirildiğine göre, sabık l · · · · · ha nn1ıyetını temın 
dünya boks şampiyonu jak eden tayyarelerin1iz, 
Dempsey odasında buluvur· tehlikeli zamanlarda 
ken meçhul bir adam üzerine vatanı müdafaa ede-

-8.<J-
Bayraktar - ağır bir 

yük taşıyornuış gibi 
yorgun ve bitkin, bir 
tarafa ilişti. Ağanın, 
yeni yeni ne yalanlar 
daha düzeceğini düşü
nerek bozuk bir çehre 
ile dinleınive hazırlan
dı. Tersenkli oğlu ta
mamen pıemnun ve 
şatır idi. O .,ataretle 
tesbihile oynıyarak 
söze başladı: 

edip te l·azannıak az 
şeref n1i? O toy çocuk
lar, bu .,crefi kaybet
ınenıek için bizinı hi-

bir el ateş etmiş ise de isa- cek en birinci kuv-

lpbae•t •e•tti•'r•e•m•e•m•iş111ti~rll!I. ~~--tıll vettir. Zekat ve sa-• f • dakai fıtrınızı tay-

- Gördün a, valisin-
den mahalle imamına 
kadar kimse karşınıda 
«hık!» dahi demedi, 
diyemedi. Bir saat 
sonra bütün Rusçuk 
çalkanacak; kurşunu
nu yağlıyan, biçağını 
biliyen ortaya fırlıya
cak. Sen, içinden belki 
atıp tutarsın, «bu ne 
kepazelik!» dersin. Fa
kat haksızsın. Pazvan 
oğlu muhakkak Rus
çuğa saldıracak. Bu 
gün değilse yarın, ya
rın değilse öbür gün! 
Şu imamlara, muh
tarlara filan « tehlike 
var, hazırlanalım» de
sem kimse aldırmaz. 

« Çarpıştık, vurduk, 
vurulduk » dedik mi İş 
değişir. Kimi korku
dan hazırlanır, kimi 
caka satmak ıçın 
silahlanır,bir takınu 
da külah kapayım, 
diye meydana atılır, 

hülasa çomağı kapan 
davul çalmıya koşar, 
parsayı ya ben, ya 
Pazvan oğlu toplarız. 

Bayraktar, içindeki 
sıkıntıyı biraz tahfif 
için sordu : ,... 

- Siz, bizden alim . . 
şiz; ne yaparsanız ıyı-

dir, lakin Kadıköyüne 
benimle bile gidip ge
len delikanlılar ne der? 

Tersenkli oğlu kah
kaha ile güldü : 

- Tuhaf söylersin 
Slu -dedi- bu yalana 
herkesten evel senin 
a<lan1ların inanır! Harb-

·ayeye hen1 inanırlar, 
hem de bire beş katıp 
etrafa yayarlar. Sen 
bunları düsünrne de ı • 
işe bak. Yarından son-
ra yerin kaledir. Diz
darın odasında oturur, 
etrafa göz-kulak olur
sun. Pazvan oğlu un1-
<luğum gibi gelirse, 
Rusçuğu sen koruya
caksın. Herifi - yine 
un1duğun1 gibi- kaçı
rırsan ... 

Tersenkli oğlu bura
da durdu, parlak göz
lerini Bayraktarın yü
züne dikti, beş-altı sa
niye kadar baktı. O 
da keınali merak ile 
sözün rnabadini bek
liyordu. İsn1ail ağa, 
hitabesine lüzumu ka
dar alaka uya dırdı
ğını gördükten sonra: 

- Evet -dedi- herifi 
kaçırırsan Lof ça aya
nına damat 0lursun. 

- Hacı İsn1ail ağa
nın mı? 

- Hayır! O, ölün1 dö
şeğinde yatıyor, belki 
şimdiye kadar can 
vermıştır. Yerine Ağo 
çeribaşı geçecek. Fa
kat Hacı Eyip pusu
dadır, nasıl olsa Ağo
yu kaçıracak, sen de 
Eyibin kızını alacak-
sın. 

MabadJ var 

M. mekteplerin
de imtihan ve 
devamsızlar 

Millet mekteplerinde eski 
arap harflerini bilenlere mah
sus iki aylık ders devresini 
bitirmiş olanların imtihanlanna 
önümüzdeki cumartesi günün· 
den itibaren başlanacaktır. 

İmtihanlarda bulunacak 
mümeyyizlerin isimleri tespit 
edilerek mmtaka maarif mü
fettişlerine verilmiştir. 

Şimdiye kadar derslere de· 
vam etmiyenlerin isimleri po· 
lis merkezleri tarafından ma· 
halle ihtiyar hey' etlerine bil
dirilmiş olup bunlar hakkında 
kanuni takibata başlanıla • 
czktJr. 

NfCf ~ M~~AffilRfı 
t M.TURfWJ. • 
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Sonra, bu hanımın 1 kapısına gelerek hatı

şimdilik gazetecisi fi- rını sorardı. Para nle
IAn da yoktu. Zeva- selesinde, derecei seha
hire bakılırsa, Nerin1an veti meçhul ise de ka
gibi, hiddetli, müte- tibini parasız bırak
hakkim de de~ildi. nııyacağına şüphe 
Nazik ve son derece yoktu. Atı, arabası, 
mültefitti. Konağa uşağı, ahçısı yerinde 
gelip gittikçe, kendi- olan bir hanımın hasis 
sini sormamazlık et- olmasına imkan yok
mez ve bazen o da tu. Bütün bu noktalar 

eyrı e ın yare cenıiyetine ve-

İ7n1ir sürat postası 
( lzmir ) vapuru 1 Mart 

Cuma 12 de Galata rıhb· ' 
mmdan hareketle Cumartesi 
10 da İZMİRE gidecek ve 
Pazar 13 te İzmirden hare
ketle Pazartesi gelecektir. 
vapurda mükemmel bir or· 
kestra ve cazbant mevcuttur. 

Antalya postası 
( INEBOLU ) vapuru 3 

Mart Pazar 10 da Galata 
rıhtımından hareketle [İzmir, 
Küllük , Bodrum , Rados , 
Fethiye , Finike , Antal 1 ya 
gidecek ve dönüşte mezkür 
iskelelerle birlikte [Dalyan, 

Marmaris, Sakız, Çanakkale, 
Gelibolu J ya uğra yacaktır. 

Galata köprü başında 
merkez acentesi. Beyoğlu 
? ,, G? -u ~ 

Mes'adet hanı altınde da-
iı;ei mahsusada şube acentesi 
Istanbul 2 7 4.0 

rınız. Bu suretle 
Jıava kuvvetlerin1izin 
çoğalınasına yardın1 
ctıniş olacaksınız ki 
bundan büyük vata
ni bir vazife ol.anıaz. 

Biraderler vqpurları 
Karadeniz nuıntazan1 

ve liü{s postası 

SAKARYA 
vapuru 3 Mart 

PAZAR 
günü .akşamı Sirkeci nhtı· 
.mından haraketle ( Zongul· 
dak, İnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireson, Tırabzan, Sürmene 
ve Rize) iskelelerine azimet 
ve avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkeci Meı;;
adet hanı altında acentalı
ğına müracaat . 

T e!efon : lstn;ıbul 2134 
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" Bu gün meşhur artist ( KORA T VA YT ) in. 1 
"V ARNER KRAUS, ELİZA LA.PORT A-AGNES ESTERHAZİ ( 

l! 
refakatile temsil ettiği müthiş facia ~ 

~ 

ii PRAGLI TAL BE ~ 
) Aynca 2 kısımlık komedi; varyetede Frankfurt operası : 
~ harpistlerinden LİNER tarafından konser ve ii. 

} meşhur komik ve muı.ranni NİBOR tarafından numaralar ( 
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Ekranın en büyük yıldızı RAMON NOVARO ile dilber 
MARSELİN DEY in temsili muazzamı 

K o R s ALT s o \TA l.ı \~ E 
; 

gayet kıymettar ve emsalsiz filmi bu akşam 

ASRI SİNEMADA 
irae edilecektir 

Hamiş: Maestro LEmiş bu film için tertip ettiği müzikada 
kitarla çok S!İizel parca!ar çalınmaktadır. 

hele Nigtı.rı.n piyaı o 
sevıneyip ut çalınası, 

onun ktıtipliğini kabul 
için kuvvetli birer :aik 
olu_ ordu. Ancal·, Ni
gar hanın1ın bir eksi
ği vardı: l\1. paşa!. .. E
vet, orada, şişınan bir 
dulun evinde öyle bir 
baba, kızının katibine 
rütbeler, nişanlar ala
cak nıürüvyetldir bir 
peder nıevcut değildi. 
Halbuki o, deruhte et
tiği kitabet hizmeti sa
yesinde yalnız ınidevi 
ve adali zey!der değil 

UAL 
i ema®ında 

JEW /A 
PAZAR 
BİLLİ DOV un 
teml!il ettiği bir filim ! 

işte bu kafi İr, 

çol- yüksek p:ıyeler, 
nıe ıctler elde ctnıek 
istiyordu. Nig-<:1r ha
nını bu ciheti teınin 
e<lenıiyecek gibi görü
nüyordu, ve o halde 
onun hizn1etine geç
nıek büyük bir ziyanı 
kabul etn1ek dernekti. 
-l\lenfaat meselesinde 

dain1a zeka gösteren 
alık delikanlı, şu seri 
ınukayese neticesinde 
kararını verdi. Nigar 
hanımı her ihtimale 
karşı elde tutacak, 
Ne:!nıandan aynlnıı-

1 Mart 

• 
Serser)ll&lmli,!; 
HATJRALMI . , . 

Selden kütük kap 
Eski bir ata sozüdiir ki benim malumatım da 

tıpkı ona benzer; adeta selden kapılmış gibi şeydir 
-204-M11luu·ı·iı·i: idris JJ/ıılttefı' 

Tüı·kçe esld bir alalar d(' lıaYaıla yapılmış yollar .. 
SÖZÜ Yarılır. f,af !Jt'lişi: la lllPl'lıUI. .. 

- Sel iiııürnlen k\i.lük Hıhlııııda Yil'lni, otuz 
kap! .. Derler. Sel a kari> en Ye ılalıa fazla Yapoı• sıra• 
ı" st gcldi(Ji ai)aç kütük· lanıınş ... 
!erini de heraher sül'lik- Bıınltwın ldmi ;;;imali .\• 
ler. insan, fırsalı kayb- n1ı•rilrnya, kimi İnyillPre, 
etmiyerek sadece elini 1-'ransa, ,\lıu:ıııyaya oöLür• 
sele uzatmak sureli ile mek üzere alacakları can• 
bıı kütüklerden birini al- lı ve cansız et >ıamulcJc
dı ını, zahmet ·izce kı;Iık riııi bekliyorlar. 
odununun bir kısıııııu te- Bu vapurların, yani et 
ınin elml~ olur. Hu ata- nakliye gemilerinin de ay .. 
lar sözü burnlan galattır rı Ye lıususi tertihalları 

• ve (fırsallaıı istifade) ma'-
nasını tazı uııııun eder. 
Bunun gibi siz de heniın 

serseri hayatımın seli 
üzerinde ara su·a göre
C('(Jiniz nıaluınatı tıpkı 
selden kütük kapar gibi 
kaılım. 

Kendi zavallı hayatımın 
serserilik cereyanı i~~inde 
yüzerken nakledeceyinı 
,·ak'alar size Anıerika da 
ikPn Amerikanın medeni
yet derect>sini Ye Afrika
ya {Jeçliı)im zanıan da Af
rlkaıun vahşet t.lereces"iııi 
uiisterecektir. 

Buenos liman ve rıhtı
mımJan habsederken Ar
,ianliııin ihracatının mü
him bir lusmını da kasap
lık hayvan ye et teşkil 

eder demiştim. 
Evet, ta Anıerilmdan 

A vruı1aya, İııgillere ye 
canlı koyun ye sığırlar
dan ıuada kesilmiş et te 
sevkedilir. 

Gerek canlı hayvanların 
irkftbı, gerekse l{csilmiş 
ellerin lahmili rıhlnnın 

la nihayetinde stu·eti ınah
susada ya111lmış kocaman 
bir ınezbahadan icı·a edi
lir. 

Uu me.zhalıa hakikaten 
gürülı'cck bir yerdir. 
Dünyanın kasaplık hay

van itibarı ile ve Avrupa
nın l.'l ıııül<>ahlıidi sıratile 
birincisi olan Arjantinin 
lıu ıııe.1,balıası her halde 
ueııe t.lünyanın en nıuaz
zanıı olsa gerek. .. 

Evvela bieaııın harici 
vaziyelini gürdüklcn son
ra iı:ine girPlinı. 

lUezhahaııın rılılıuı üze
ı·inde bulundujjunu zik
l'('tl iktcıı sonra salı ilde 
oldu(Junu süyleıniye tabi 
Jti.1,uıu yok, adi yürüyüşle 
laııı litı'k dakika süren 
u.1,un ,-e geniş hir sabada 
vii.1, binlerce koyun ve 
sı(Jıra nı.aktel vuzifl•sioe 
görl.'n Ye ayrı ayrı lıiz· 

ıu< llı•ri olan lı iııalaı• sıra
lan mı~. 

Uu binalar ~·ekdi(jı'rine 
hı .1,en yeı· allındaıı, haz • ı 

vacaktı. Bu iki taraflı 
~iyasetin hüsnü idaresi 
için de Marikaya rnü
ınasat etn1ek lazıındı. • 
I rerimana karşı, Lali-
nuru n1üdafaa vekili 
olarak intihap ettiği 
gibi Nigar hanımın 
teveccühünü muhaf a
za için de şu Rum 
kızını istihdaın etn1ek 
istiyordu. 

Alıklığına rağn1en 
böyle karışık bir dolap 
çevirn1ek istiyen Hur
reın, dudakları sine
sinden ayrılnnyan l\1a-

Yat•. 
;\Jczbahanın ilk rast ge

len kısmı canlı hayvanlar 
i~~iııdir. 
Ar,iantin cüınhuriyetiııin 
geniş pampa (mer'a)ların• 
dan vagon vagon seYke
dllen hayvanlar evvela 
buı·aya gelirlllr. 

lluı·ası gerek canlı ola
rak · sevkedilecek ve ge
rekse kesilmek üzere 
ınezhalıaya yollanacak 
hayvanların ilk uu.raifı, 
ilk istasyonudur. 

J\apının önüne kadar 
IJCllp dayanan şömendöfeı 
yagonlarından boşanan 

bayva.nlar buraya girer• 
leı·. 

llaştan ayağa beyazlar 
giyinmiş baytarlar, siyah 
siyah gömlekli ameleler 
tarafından ,istikbal edilen 
bu lıayYan sürüleri ayrı 
ayrı muayeneden sonra 
sıhhat raporlarını alarak 
vapura irkAp edilirler. 
Canlı olarak sevkedllme 
yccekler de boğazlanmak 
üzere kasaphaneyi boy• 
larlar. 
Boğazlanma k dedik, 

çnükü lmlemin ucuna öy
le geldi: Hakikat halde 
buna tokmaklanmak, da
ha doğrusu topuzlanmak 
deınek lftzım. 

• 

Bakınız nasıl? .. 
(~labadi var) 

Ihsan Abidin B. 
Ziraat müsteşarı İh

san Abidin B.in An
karada bulunduğu Vi
layet ziraat idaresine 
gelen telgraflardaki 
imzalardan anlaşıl
n1ıştır. l\1umaileyhin 
İsta'nbula geleceği ve 
Trapyaya gideceği 
hakkındaki neşriyatın 
doğru olmadığı teza
hür etıniştir. 

rikanın saçlarını ok
şadı: 

- Bu iş - dedi - n1ü
hirndir. Sonra konu
şuruz. Sen Nigar ha
nımı görünce selamını• 
sövle. Kendi ine hay
ra~ olduğumu f i]an 
anlat. Lakin katiplik 
için söz v~rme. Hele 
biraz vakit geçsin. 

Rum kızı, buseleri~i 
dudaklarından dişleri"" 

ne intikal ettirdi ''6 

delikanlının e~li g?ğ'.' 
sünü ısırarak ınledı! 

(Mabadiavr1 
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l DUN;y ADA OLPP BİTEN 
V AKALARDAN İNTİBALAR 

-~~::;iılRIIJlllmllilllımİmtlılliil (, I' !I KH JI 1.!I 111mU$ 111&8 

Ne mutlu bize! 

Bir az da onlar cereme 
versinler_. 

b Şu resim, eminiz kl sizde 
h azı habralar uyandıracaktır. 
k u, her sene Arap memle -
·etlerine gönderilen ve "Sürre 
ısın. " 1• Verilen alaydır. 

ı ~ıtinı paramız çok, biz yi
dııııyoruz, bir kısmını size gön
aj~tıYoruz der gibi aşiret namı 

1ııda çapulculuk yapan 

bir takım baldırı çıplaklar;.. 

merasimle hediye ve para 
göndermek manasına gel0 n 
bu işi, ş imdi başkaları kabul
lenmişlerdir.Yüz binlerce Türk 
gencinin hayatına mal olan bu 
şatafatlı tezahurlardan artık 
kurtulduk. Ne mutlu bize . 

, Kadınların iddiası 

I

1

ngilizler mi, Amer·ka
ılar mı üstün çı· acak. ı 

d Şu gördüğünüz yedi kadın
rea.~ llıürekkep hey' et İngilte-

11111 en namdar kadın tayya
~cileridir. Bunlar, bu yaz, 
I 1?trikan kadın tayyareci -
ı;,n ile boy ölçüşmek iç.in 

şimdiden hazırlığa geçeı 
ve her hususta tefevvuk ede
ceklerini tahmin eden genç 
dilberlerdir. Bakalım bu iddi
alı yarışta hangi millet daha 
muvaffak olacak. 

• 
lstanbul Hila i ahmer 
tnerkezinden: 

ııı·21 Şubat 929 tarihli ilan berveçhizir şekilde tashih edil -
1Ş1:ir: 

~ 1 - Görülen lüzum üzerine Macar, Sırp, Hartvinter, Mis -
~ etdorom, Amerika ve Trakya mallarından İstanbulda mevcut 

ı e Ya hariçten getirilecek tohumluk ve yernekliğe elverişli 
el, 200, 000 ) kilo Buğday kapalı zarf usulile rnübayaa edi -
tektir 

la 2 - . Macar, Sırp, Amerika' malları tip üzerine Trakya mal-
tı ''• 3 analizle alınacaktır. 

v 3 - malların çuvalları Hilali ahrner tarafında ita olunacak 
l ı llıallar Haydarpaşada anbarda ve ya vagonda çuvallara 
t 

0 
durup dikme masarifi müteahhide ait olmak üzere ihale :.ih1 inden itibaren azami bir ay zarfında peyderpey teslim 

1 ecektir. t Teslim müddetinin temdit ve taksirine cemiyet mezundur. 
~lı· .~a:tnrın avsafın~a tahaddüs edecek analis farkı Borsa 

6
1tra1ıle halledilecektır. 

lltr~ - Hilaliahmermenşe itibarile cins ve miktarının tayininde 
0 esttir. 

tq,;-- İtasına talip olanlar beşer kilo numune ve ''" on temi
~ akçesi ve ya muteber bir ba~a kefaletnamesile 2 mart 
~ef CUnıartesi günü saat bire kadar Istanbul Hilaliahmer mer-

8 •ne ınüracaat etmeleri . 
~h·-- Her teslim alınan partinin bedeli lstanbul Ticaret ve 
İr ıre borsasının olbaptaki talimatnamesine tevfikan Türk 
ısı olarak naklen ve def'aten tesviye edilecektir. 

llıic -- En muvafık şerait teklif eden teklifinin merkezi urnu
ıQ..:ısdikini teminen üç gün sonra cevap verilecektir. 

ı_.. .. Memaliki ecnebiyeden bu hususta celbedilecek buğday
ta1efUllırük resminden muaf olduklarından teklif sahiplerinin 

~ edecekleri bedelde bu hususu nazarı dikkate almaları. 

bikkat ediniz 

.. ŞllYanı hay t .. 11' •• •e telQI-' re guze ıgm 
..,. kabildir. 

ancak KREM PERTEV ile idam.! 

1 Saat on üçQ hiç çalar mı~ 
Benden ne istersiniz? 

Bu şeftft' 

o d4 
m$1IUÜc sırası Ojen amcay4 gelmiffi. 
ttıb41uuınd4n bir dğara f(ıluardı ve 
aonra ihtiyar k4dına diJnd'fIH. 

-6 4- Nakili: A. Cenıalettin 
Dolaptan çıkan tabancalı 

adam Öjen amcadan bqka 
bir kimse değildi . 

Kare! baba yavaı sesle kü
für ediyordu. Öjen amca ka
çakçıların reisine gazup bir 
nazar fırlatb ve bu nazar al
bnda Karel babi sesini kesti. 
llıtiyar Karel anaya gelince 
yüzünü önlüğüyle örtmüş hün
gür, hüngür ağliyordu . 

Birdenbire Ôjen amca bir 
kahkaha atb ve : 

- Dolapta az daha boğu-
1ıyordum. Zavaall tilki de fe
nalaşb. Hal sizler tilkiyi tanı
mayorsunuz. Tilki benim sadık 
köpeğimdir. Sizleri böyle hu
susi bir işiniz esnasında rahat
sız etmiş olduğumdan dolayı 
çok müteessirim. Esasen bu 
mesai! beni alakadar etmez. 
Çünkü benim polisle bir ala
kam yok. Maksadım reisinizle 
baş başa gürüşmekten ibaret
tir. Binaenaleyh silahlarınızı 
şu masanın üstüne bırakıp 
birer birer odadan çıkar ve 
beni de reisinizle yalnız bıra
kacak olursanız rnes' ele kal
maz. 

Yuvarlak masamın üstünde 
dokuz tane rüvelver sıralandı. 

Mösyö Kroşe ısrar ediyordu: 
- Pıçaklannızı da çıkarınız 

bakayim !... · 
Dokuz tane piçak ta dokuz 

rüvelverin yanına iltihak etti
ler. 

Bu mutavaat karşısında 
Öjen amca rneserretkiirane 
haykırdı: 

- Aferin çocuklar! hepiniz 
kuzu gibi delikanlılarsınız . 
Şimdi haydi bakalım dışarıya! 
Hiç biriniz kapının arkasından 
bizi dinlemiye kalkışmasın ! 
Sonra karışmam ha 1.. 

Teker, teker kaçakçı balık-
çılar kulübeyi ter kettiler. İh -
tiyar Kare! hiç bir harekette 
bulunmamış, yerinden bile kı -
pırdamamıştı. Dirseklerini ma
sanın üstüne dayamış, Mösyö 
Kroşenin hiç bir hareketini göz
den kaçırmıyordu. Öjen amca 
masanın üstündeki silahlan bir 
araya toplıyarak önüne çekti, 
sonra kendi rüvelverini de 
cebine sokop: 

- ihtiyar, dedi, adam akıl
lı kapana tutuldun. Nafile ha
in hain bakma! Artık elim
desin!.. 

İhtiyar kaçakçı cevap ver
medi ve cebinden piposunu 
çıkarıp yakbktan sonsa sakin 
bir sesle sordu . 

- Benden ne ·İstiyorsunuz? 
Bu sefer susmak sırası Öjen 

amcaya gelmişti. Nihayet ta-

bakAsmdan bir cıgara alıp 
yaktıktan sonra ihtiyar kadı
na hitaben: 

- Haydi analık, dedi, na
file ağlayıp üzülme. Şayet se
ninki aklını başına toplarda 
dediğmi yapacak olursa ben de 
onun küçük afyon ve kokain 
ticaretini bozmam. 

Bu vait üzerine Kare! ana 
derin bir nefes aldı, sonra 
kocasına hitaben: 

- Karel, diye inledi, bari 
efendinin dediğini yapta başı
mız ağrımasın. 

- Efendi daha ne yapmak 
icap ettiğini söylemedi ki... 

Öjen amca ayağa kalkarak 
Kare! babaya yaklaştı, ihtiya
rın kulağına bir iki kelime 
fısıldadı: 

İhtiyar Peter birdenbire 
yılana basmış gipi yerinden 
fırlayarak: 

- Ne dediniz? Ne dediniz? 
Diye bağırdı. 

- Ne demek istediğimi ta
marnile anladınız! Sizden iste
diğim şeyin çok ağır bir şey 
olduğunu bilmiyor değilim. 
Sizin ve diğerlerinin hiç kim
senin bilmediğini zannettiğiniz 
sırrın başkalarının da kulakla
rına gidebileceğini nazarı dik
kata alacak olursanız teklifi -
rnin pek te kabul edilmiyecek 
bir şey olmadığını teslim eder
siniz! .. 

Karel babanın alnından ter 
damlaları sızıyordu. Elleri ar
kasında, başı önüne düşük 
Kare! baba odada iri adım
larla dolaşıyor, tıpkı kapana 
düşmüş bir kaplan gibi solu
yordu. 

Ôjen amcaya gelince sakin 
ve teliişsız ağır ağır cigara
sını içiyor ve ihtiyar Peterle 
meşgul bile görünrniy<?rdu. 
Birdenbire Kare! baba Öjen 
amcanın önünde durdu; diş
leri piposunu kırarcasına sı· 
kıştırmış, boğak bir sesle 
tükürür gibi homurdandı: 

- Kabul ediyorum ... 
Öjen amca kaçakçı başıyı 

yanıha oturttn ve iki adam 
alçak sesle konuşmıya başla
dılar. Bu gizli muhavere ve 
rnüşvere bittiği zaman Öjen 
amca sordu: 

- Mutabığız değil mi? 
Kare! elini kalbine götürüp 

cevap vepdi: 
- Evet rnutabıgızl, 
Dışaadrda şeytani bir kah

kaha aksetti. Kare! ona kor
kusundan titriyerek: 

- Gülen hayvan gene ugur
suz, ugursuz gülüyor. Allah 
hayırlar versin! Dedi ve acele, 
acele istavroz çıkartmıya başl
ladı. 

«Mabadi var» 

Kız hayat mektebi ~::du:: : 
Üçüncü devre bitmiş ve 15 şubat tarihindenberi yeni devre 

kÜfat edilmiştir. Hususi daktilo kursu son sistem yeni maki
nelerle techiz edilerek talebeye her cins yazı makinesi üz.erinde 
çalışmak imkanı verilmiştir. namzet olarak kaydedilen hanım 
ve beylerin serian rnüarcaatları lazımdır 

Mahmudiye 

oteıi 

\ 1~111 e 1 c l\:t ri ki-y c 

Tamiratı 
E'e~{trik şirketinin 

aliitt elektrikiyenin 
Küçük tamirahnı 

Elektrik ve terkosla mü
cehhez nezafet ve taharetile 
müşterilerinin mazharı tak
diri olan otelimize bu defa 
müceddeden banyo rnahallile 
tek yataklı odalar inşa edil
miştir. Binaenaleyh aile ika
metine de son derece elve
rişlidir. Ehven ücretle abon· 
rnan kaydedilir. Rahatını ve 
istirahatını arzu eden zevatı 
kiramın teşrifleri kendi 
menfaatları iktizasındandır. 

ı i\1le(~< · ~ı rıf~ r 

Adres 
Sultan Mahmut türbesinde • I 

Telefon: 3402 

digerlerini 
el emeğini 

almadan mal 
olduğu fiatla 

icra ettiği hiç 
k!mseyo meç

hul de~iJdiı·-

Sairife 5 

üt&~"'' ~o o;{'~~ 
.)!!!! 

Tuııdı~mız meşhur san' atk-irlar 
huQün hanQİ filimleri oynamakla 
meşQuldiirler, biliyor musunuz? 

Şarlo ( Çarli Ça_plin), ( Los 
Angeles' ' ·' (-.:arliÇaplin 

~,udyolan) nda 
(Şehir ~şıkları) 
isimli bir filim 
yapmaktadır. 

Lon Şaney, 
( Zengiba-

rın garbında) 

atlı filimi bitir
L..!k üzered;. u filim (M. G. 

M.) şirketi hesabına çevriliyor. 

D uglas F erbanks, kendi 
stud.. "Oda yaptığ 

(Demir Ma~. / 
kurdelesini bi
tirmiştir. 

Rene Ado-
re, (M. G. 

M.) studyola
rında ( Putpe
rest) isimli bir ;!im yapmak
tadır. 

\ ' ilma Banki, ( Çocuklar ) 
isimli yeni bir filim yap-

maktadır. Bu 
kurdele (Sam
uel Goldvin ) 
hesabma oy -
nanıyor. 

Hişard Bar
telmes,(Fi

rst National ) 
,t. .. ayolarnı : orgun Nehir) 
isrnli filimi y pruaktadır. 

('on Barrimor, (Dağlar 
-'Kralı) isimli bir eserd< 

çalışmak ! , 
meşguldür. Bu 
filim ( United 
Artists) stud 
yalarında çev-
riliyor. 

F'Ieonor Bordrnan, (Unite< 
_, Artists ) studyolannda 

( Harbe Giden Kadın ) filimi
ni oynuyor. 

K !ara Bov, ( Paramont ) 
şirketi · sabına ( Vahşi 

cemiyet ) is -
rninde bir filim 
yapmaktadır . 

J )ollores del 
Rio, (Uni

ted artists ) 
s t udyolarında 

,;ncil) film' ynıyacaktır. 

K liv Bruk, (Pararnunt) şir
keti hesabına (Dört Tüy) 

isimli bir filim yapmaktadır . 

R onald Kolrnan, ( Billodoğ 
Dru1T1rnund ) isimli 

yeni bir '! 

yapmakt 
Bu kurct~le 
( Samoel Gold 
vin) hesabına 
çevriliyor. 

1.) ikard o 
-lKor 

(Kolumbi. "rketi studyola
nnda ( C~-, Nesil ) atlı bir 
kurdele yapmaktadır. 

ili Damita. (<;amuel Gold-
..ıvin ) he :ı çevrilen 

ahlis ) fili
ıuindel. rolü
n~ ikmal et
miştir. 

j{ ejinal.d 
Dennı, 

Universal ) 
şirketi studyolarında ( Onun 
Mesut Günü ) isimli yeni bir 
filim yapmaktadır. 

l )ebe Da. 
>yeis, (Pa

rarnont) stud
yolarında (Bir 
Gece Nedir?) 
atli yeni bir 
filim yapmak
tadır. 

})illi Dov, (fil'st Natioınl) 
>studyolaı :a (Bir İn an 

sabına çevrile. 
atlı eser için 
lamıştır . 

. e bir daki ca) 
isimli fil.mi 
yapmakla me11· 
guldür. 

KorinGri· 
ffit(First 

1 fational ) he
( Mahpuslar ) 

çalışrnıya baş-

Con Cilbert, (M.G.M.) şir
keti <• lyolarında yap-

makta old. • 
( Susamışlar J 
filimini bitir
miştir. 

E,mil Ya-
nings(Pa-

rarnunt) şirke
ti studyalarır. 
kayesi) filim 
redir. 

• ıerin Hi
~irmek üze-

KT ollin Mur, (Firt National) 
studyolannda (Niçin gü

zel olmalı?) atlı yeni bir eser 
için çalışıyor. 

İdarei inhisariye mamulatından: 
Yarım kiloluk 

Konyak-şişesi(150) kuruş (üzümden ınamul) 
(35) kuruşa sahlan ufak şişeleri vardır . 
Muhtelif markalı olup Avrupa mamulabdır. 

Likör - Şişesi (150) lruruttan (550) kuruşa kadar 

şampanya" 

Viski

Rom -
Votka- " 

« 

(( 

(600) 

(400) 

(300) 

(100~ 

(700) 

(( (700) 

(( 

(200) 

Şarap- " (75) " (300) 

« « 

« " 

(( « 

(( 

avrupa konyakiarı - Şişesi (100) kuruştan 
(450) kuruşa kadar 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhi-
• d • Galata rıhtımında Kefeli zade hanı al-

Sari 1 aresı tında küşat etmiş otdugu satış mağaza-
sında (Yerli ve Avrupa) içkilerini yukarıdaki fiyatlarla satmağa 
başlamışbr. 

Toptan alanlara("" 10 ) yüzde on tenzilat yapılır. 

Beykoz Kundura 
fabrikasında 

Kösele ve Vaketa parçalar• 

satıhyor •• 
Fahrikada mevcut küçüle kıtada Kösele ve Vaketa psrça

larını almak için talip vardır. Martın 20 inci Car .•mb:> o-'inü 
zevalde ihale edileceği i]iin olunur . 
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Eırıniyet sorıd:ğı errtlak müzaye
desi k<".i'' i karar ilanı . 

aıüıarcdc..t.n·mcti ikr:ız nıcrlıunııtın cin•i ve ne\ ılc me\ kil Borçlunun ismi 
bedel! ınu. ~ı N. 'e mti,.u:rııll.ıtı 

70 131 6222 Silivrikapıda Hancı karagöz ma-
hallesinde Hisardibi ve Silivrikapı 
sokağında eski 2,2 ve 2,4,6 numa
raJı harap bir kattan ibaret ve 
yüz seksen dokuz arşın arsada 
mebni iki dükkan ve bir mağaza- Fıtnat ve 
nın tamamı Aliye H. lar 

00 171 6717 Erenköyünde lç erenköy mahal-
lesinde Kozyatağı cac!desindc eski 
97, 98, 2, 97, 98, 2 v~ yeni 77 nu
maralı seneden üç bin clört yüz 
otuz altı arşın arsa ve duvar ta
şından ve kaimen mevcut ahır ve 
mutfak eseri ebniyesinin tamamı Ali Riza B. 

500 994 8105 Kadıküyünde Osmanağa mahal-
lesindeeski Sövütlüçeşme ve yazıcı 
oğlu yeni çilek sokağında eski 
23,120, 122, ve yeni 25,42,44 nu
maralı iki yüz seksen dört arşın 
arsa üzerine mebni kargir bir 
kattan ibaret bir garajın tamamı Cemil B. 

105 204 8998 Yenikapıda katip Kasım mahalle
sinde Sandık bumu sokağında 
eski 38 ve yeni 40 numaralı 'alt
mış sekiz arşın arsada yıkılmış 
temelleri mevcut bir dükkanın 
tamamı Firdevs H. 

78 149 9963 Üsküdarda İcadiye · mahallesinde 
eski yazmacı Avadis ve yeni sal
kım sokağında eski 14 ve yeni 
18 numaralı seneden beşyüz 
doksan yedi arşından ibaret Madam 
muhterik hane arsasının tamamı Aleksandıra 

48 90 10241 Hasköy de Sütlüce mahallesinde Madam Ser-
dem irci Ohannes sokağında eski puhi Dikran 
4-5 ve yeni 41-43 numaralı yüz ve Herant 
seksen arşından ibaret temelleri Ef. 
mevcut hane ve gazino arsasının 
tamamı 

235 468 11319 Kasınpaşa?a Hac! Hüsrev ma -
hallesinde imam bahçesi soka -
ğında eski 5 ve yeni 7 numaralı 
doksan arşın arsa üzerine mebni 
ahşap iki kattan ibaret dört oda, 
bir sofa, bir mutfak, dir sahnncı 
ve yirmi dört arşın üzerinde bir Asiye ve 
dükkanı ve iki yüz seksen alb Saniye ha -
arşın bahçeyi havj bir hanenin nımlarla 
tamamı Hasan Ef. 

118 230 11458 Y enikapıda Çakırağa mahallesin-
de Langa caddesinde eski 40 ve 
yeni 62 numaralı kırk altı arşın 
arsa üzerinde kagir bir kattan 
ibaret üstünde Rum kilisesine ait 
bir odayı havi bir dükkanın 
tamamı Hacı Şükrü B. 

180 353 14170 Eyipsultanda Süleyman subaşı 
mahallesinde Samancılar caddesin
de eski 10 ve yeni 12 numaralı 
iki yüz seksenüç arşın arsada ka
gir bir kattan ibaret mağazanın 
tamamı Aliye H. 

1445 2880 15154 Yenibahçede Emincu mahallesin
de T opkapı caddesinde eski 23 
ve yeni 35, 35-2 numaralı üçyüz 
elli arşın arsa üzerinde bir fab
rika binasını ve dört Lin elli ar
şın bahçeyi ve dört yüz seksen ar
şın arsada mebni rnesdut ve ha-

, , rap bir hamamın tamamı Ahmet B. 
2110 4200 15284 Hasekide Nevbahar mahallesinde 

Hemimoğlu Ali paşa sokağında 
eski ve yeni 6 mumaralı yediyüz 
arşın arsada mebni soğukluk .ve 
sekiz yüz arşın arsada mebni sı-
cakl•k mahalini ve dokuz yüz ar- Emine Hacer 
şın bahçeyi havi çifte hamamın Mustafa Nih-
tamamı at B. ve sagire Fatma Saime ve 

Hatice Piraye hanımlar 
90 172 15710 Üsküdarda Yeni mahalJede Ka -

ramanlı sokağında eski 27 ve yeni 
21 numaralı altmış dokuı arşm 
arsa üzerinde mebni kargir bir 
kattan ibaret bir dükkanın tamamı Osman Ef. 

723 16712 Boğaziçinde Çengelköyünde Ha -
sanpaşa Setüstü sokağında eski 11 
ve yeni 171 19 numaralı yüz alt -
mış üç arşın arsa üzerine mebni 
ahşap iki buçuk kattan ibaret 
yedi oda, iki sofa, bir mutfak, bir 
sahnncı ve yirmi yedi arşın aralık 
mahallini havi bir hanenin tamamı Emine 

Mükerrem ve Fatma Vedia Hanımlar 
Yukarda cins ve nev'ile mevki ve müştemilatı yazılı emlak 

hizalannda gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 9 Mart 
929 tarihine müsadif Cumartesi günü saat on buçuktan itibaren 
müzayedeye mübaşeret ~lunarak saat on beş buçukta kıymeti 
muhammenelerini tecavüz eylediği takdirde kat'i kararının 
keşidesi mukarrer bulunduğundan talip olanların mezkur günde 
saat on beş buçuğa kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri 
ve on beş buçuktan sonra vuku bulacak müracaatların kabul 
edilemiyeceği ve mezkur emlake evelce talip olanların kat'i 
karar esnasında hazır bulunmadıkları ve başka talip zuhur 
eylediği takdirde evelki taliplerin keffi yedetmiş addolunacak -
lan lüzumu ilan olunur. 

en 

Doktor A. Kutiel 
Elektrik makinelerile belso

ğukluğu, idrar darlığı, pros
tat. ademi iktidar, ve b~lgev
şekliği serian ve elit ile fregi
yi ağrısız tedavi eder. 

Karaköyde Börek. 
fınnus rasında N. 34~i · ,__. __ .....,... ___ ..,_-

lstanbul mahkemei asliyesi 
birinci ticaret dairesinden: 
Ahmet Semaiş beyin Cemal 
beye deyni bulunan (8448) li
ramn temini istifası zımnında 

merhun 1918 senesinde İngil
terede imal edilmiş olan 115 
kadem tul 22, 1 kadem arz ve 
12,1 umuk 135 rüsum 275 
gayri safi 175 hamule tonila -
toluk İstanbul limanina men -
sup( 22500) lfra kıymeti mu -
hammeneli ( kıçta iki hususi 
beş umumi ranzalı ve başta 

4 hususi 4 umumi ranzalı ka
mara ve üç adet onar kişilik 
ma takım filikayı ve 300 ki -
loluk iki tonoz demirile aynca 
50 kiloluk bir demiri ve 20 ku
laç 3 burgatalık ve 40 kulaç 7,5 
burgatalık halatı ve yelken be
zinden tenteyi, beton çimentolu 
iki anbarı bir vinç ve bir ırgaq 

··-

Kampgolmelİlrl ekserıya taklit 

edilirler. 

TakliUeruıden sakınmak içın d:liıııa 
kirmızı bandırollu 

ve 111~ "' mark.ah hakiki 
ambalajına dik!cat ve 

dıgerlerını reJdetlilUZ . 

Bedava Terzilik mektebi 

l\laarif vckfıletince İstanbulda bir gündüz 
'fcrzilik ınektehi açılıyor: Bu nıektep 
Nehari ve n1eccanidir. ~1ütehassıs nu1allin1-
lcri Belçikadan gelıniştir. l\lektebe ilk 
n1ektep n1ezunlaı·ile orta ınekteplerin birin
ci ve ikinci sınıf arında tahsil gören talebeler 
ahnacal{tıı-. Taşradan talip olacak talebele
re karyola ve yah~k lcvazınıatı ve İaşeleri 
kcn<lilerine ait olnıak üzere vatacak ver 

• ol' 

teıninine çalışılacaktır. Fazla n1ahin1at 
allnak istivenlcr Şubat nihavctine kadar 
her gün S~ltanahmette San·atlar ınektebi 
n1üdüı-lüğün~ n1üracaat etınelidirler. 

Yerli mamulatından 
Kre'p dö. şin - Krep 
damur-Krep jOrjet
Krep birman 
gibi ipekli kumaşlar ve hedi
yelik ipekli mendiller ve şar
ka ait bilcümle eşyayi tezyi-

iki adet ispirtolu sehpalı bir 
adet mütl'!harrik ispirtolu üç 
puslayı ve -35- adet mantarlı J 
ve -7- adet büyük can kurta- 1 
ranı -20- sandalye, yedek bir 
demir dümeni ve alektirik 
dinamosıle saireyi muhtevi) 
makinasi - 62 - hakiki beygir 
kuvvetinde olan Karabiga va
purunun bilmüzayede füruhtu
na karar verilmiş olmakla ta
lip olanların kıymeti muham- ı 

menesini o/O 1 O nu nisbetin- ı ı 
de pey akçesini hamilen 9 

ı nıye. 
mart 1929 cumartesi günkü I Brode cıhaz ve çamaşır ta-

..., 

Telefon: 
YAZI İŞLERi 

is. 120 2 
İDARE İŞLERi 

is. 3SJ2 

Dc ı Jet ııı .tttı:ı.ı sı nıü<liırlüğiin len. 

H. C. VE S 

Cihan tarihinin 
umumi hatları 
Bcş:nci son cildi çıktı 

Fiab ecza 105 kuruş 
Bez ciltlisi 135 « 

Meşin « 155 « 

~ıe~ıı:ıııımınııımuHtıınıuuıııunıııHU mıııııuııııttıınuınımm ıımm~ 

IIstanbul bankası1 
il Tarihi tesisit911 1 Mahmutpaşada Abut efendi 
1 hanıodadır, bilumum banka 
~ muamelatile iştigal eder. 
~ Vades'z tevdiata senevi 
1 ° oG , altı aya 0 uS , bir se
~ neye 0 ıı 9 faiz vermektedir. 
~rnun ııınıımnınnmııı uımı:uıııımıııuouı:ıamıınuruınınıım!!lll 

Beyazıt dairesinden: 

Şehzade başında Hilal sine-
. ması kiracısı Şükrü beyin 
tanzıfat verğisile tenvirat res
minden olan borcunun ahn
masım temin için haczedilen 
bir piyano 28 şubat perşembe 
günü saat 12 de mahallinde 
müzayede ile sablacağından 

almak isteyenlerin ycvm ve 
vakti mezkiirda bulunmaları 

ilan olunur. 

Zayi 
43 üncii alaydan almış oldu"' 

ğum asker vesikamı zayi et

tim hükmü yoktur. 
Çeşme meydanında 311 te

vellütlü Osman oğlu Ahmet. --
İstanbul ticaret müdüriye

tinden: 
İstanbul umum ekmekçi, fı

rancalacı ve fırıncılar · esnafı 
cemiyetinin idare hey'eti inti .. 
habı 4-3-929 P cızartesi günü 
Karaköyde Havyar hanında 
kain cemiyet merkezinde icra 
ve saat ondan ondörte kadar 
intihaba devam edileceği ala~ 
kadarat)a ilan olunur . saat -10,5- den 12 ye kadar ı kımları üzerine sipariş kabul 

Kabataşta Salıpazarında 150 Malmıutpaşa başmda Nn 7, 9l 11 Te- ı -
metro açıklıkta bulunan mez- 1 lefon İstanbul 2017, şubesi Beyoğlu tünel başında Nıı 376, !.ımıiıllıı _____ t ___ •.-1 

1 

T 1 f B vl 1 -)011 Saatin il<i11 tan.·/esı kur vapurda hazır bulunmala- e e on; eyog u 
Kuruş 

rı ilan olunur. . Karaag'"' aç mu·· essesatı 25 6mcı sahifede santimi 
Beyoğlu Sulh (1 )nci Hukuk Sinci « « 50 

M~=:~:s~f::~:inin Haliciog·- katibi. um. umiligv inden j~~~~ :: ;; . 
2

18

00
28 

2nci « « 
!unda Kumarhane caddesinde barsak ı•ı a,.. n 

1 
linci « « 400 ~ 

4 numroda terzi Murat efen-
di aleyhinde ikame ettiği ala- felgraf: İsta~bul Saat 
cak davasından dolayı muma- Karaağaç mezbahasında zephedilecek hayvanatın barsakları 
İ{eyh Murat cf. namına testir eshabı tarafından bilihtiyar zephiye ücretine mahsuben mües-

seseye terkedilmekte olduğundan bu suretle müesseseye m~-
kılınan davetiye varakası ziri- olan barsaklann satışı 15 mart 929 tarihinden itibaren bir 
ni elyevm ikametgahı mechul sene müddetle ve şartnamesine tevfikan müzayedeye kônul-
bulundığı mubaşiri tarafından muştur. Teklif edilen fiatlar şayanı kabul görüldüğü takdirde 
ve muhtarın şerhinden anlaşıl- ihalenin 7 mart 929 perşembe günü on iki de icrası mukarrer-
mış olduğundan bir ay mud- dir. Taliplerin şartname için katibi umumiliğe müracaatları 

lüzumu ilan olunur. detle ilanen tebligat icrasına 
karar verilerek icrai muhake
mesi 28 Mart 1929 tarihine 
musadif perşembe günü zevali 
saat 11 de tayin ve olvechile 

imla kılınan davetiye varakası 

mahkeme divanhanesine talik 

kılınmış olmakla yevm ve 

vakti mezkurda Beyoğlu 1 nci 
sulh hukuk dairesinde bizzat 

hazır bulunması ve ya bir 
vekil gönderilmesi 

tebliğ makamına kaim 
üzere ilan olunur. 

İstanbul otoınobiJciJer l(ooperatifinden: 
18 mart 1929 pazartesi günü saat ikide adiyen ve saat 

dörtte fevkalade olarak Kooperatifimizin Taksimde kain mer- j 
kezinde hey' eti umumiye içtimama hissedaramn teşrifleri rica 
olunur efendim. 1 

Ruznamei müzakerat adiyed~: 
1 - 1929 Senesi bilançosunun tastik ve kabulü. 
2 - Murakıp raporlar.mm kıraat ve kabulü. 
3 - Hey' eti idare azalarının nizamname 

intihabı 
4 - Yeniden murakıp intihabı. 
5 - Hissei temettuun tevzii. 
F cvkalade olarak: ı 

mucibince 

. 1 - Nizamnamemiz mucibince~ hey' eti idare azalarının (As
~aı'i ~,.eş hisseye sahip olmalan) kaydının ( yirmişer hisseye 
s:ı!1ip olmaları ) suretinde radili. 

-
Vl emm. a " 

İlan muhteviyatın~ dikkat 
)lnnmakla beraber bu husustıı 

mes"'uliyet kabul edilmez: 

Gazetemizde inti~ar eden 
bütün yazıların hakkı 

mahfuzdur. 

Alx,ne ~artları 
Vilayetler için; Senelik 1100

00 altı aylık 900, üç aylık 5 
kuruştur. Ecnebi memleket
ler için: Senelik 3000, alt' 

aylık 1600, üç aylık 
900 kuruştur 

a:-,;~------'-------------------~~--
Ramazan 18 1347 ____,. 

' /"' I • fi /\.{'llll o 
Çüneş 6,36 Akşam 18,~8 Öğle 12,27 Yatsı 19,58 ikindi 15,34 İmsak 4,_..... . . 

Mes'ul müdür: Selim Ra4•P 

_ .. :n:..... wıiitettı~~ 
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