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EŞROLUNUR Nushası her yerde (5) kuruş AKŞAMLARI 
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Baro inzibat meclisi niçin istila etti, eski azadan bir za.t mühim 
şeyler söylüyor - Umumi harpte itilaf başkumandanı mareşal Foş 
vefat etmiŞtir- Otomobiller hakkında itiraz uy~ndıran bir karar. 

ffdhut mes 'ele lsf dnbulda yeııi ilk mektepler 

G()rrniye11- JN@~nll WS.JWıtilımlaUı? 
leri11 gözle- Vilayet, mecıisi umumiye 
riııe g~irme- yeni. teklifte bulunuyor 

./ İstanbul Vı-
• . . 

sı ıçın 

Tatavla yangını münasebetile 
akla, hayale uymıyan şeyler 
Yötıan bir Alman gazetesinin 
bu uydurmalarını yüzüne vur
llıuştuk. Giresunlu ve ali ticaret 
~ektelii - talebelerinden Reşit 
eyden bir· mektup aldık. 

Verdiğimiz cevabı memnuni
~~t!e okuyan bu vatan evladı 
~•Yor ki: 

Bu memlekette tulumbacılık 
devrinin çoktan geçtiğini bile
~İyecek kadar gaflet gösteren 
ır Avrupa gazetesine gülmek

tııi lazımdır? Pek kestıremiyo
llıın. Yalnız, değil İstanbul 
lıatta bir çok vilayetlerde bile 
kullanılan yeni itfa vasıtalan
tııızdan birini, G resun beledi
Y~sinin makinesine ait bir re
sıın gönderiyorum. 

Memleketimizde yangınlar!· 

!ayeti, 5 sene 
zarfında veri -
lecek tahsisat
la ikmal olun
mak üzere 46 
ilk mektep bi
nası inşası için 
geçen sene 
meclis umumii 
vilayetten mü
saade almıştı 
Vilayet, ancak 
geçen sene bu 

l "ilıiyeliıı yeni yııplırdıfjı son sis/em 

mektepler için arsa tedarik 
edebilmiş ve mülhakattaki 11 
mektebin inşaatını da ihale 
etmiştir. 

Şehir dahilinde inşa edile -
cek 25 mektep için bu sene 
meclisi umumii vilayete yeni 
bir teklihe bulunulacaktır. 
Teklihe, mekteplerin bedeli 
inşası 5 senede tediye edilmek 

mekll'plerdcıı />iri 

muvafık olmadığı ve bu şekil 
kabul edilirse fazla faiz bin -
miş olacağı, halbuki her sene 
alınan tahsisat ile kabil oldu
ğu kadar mektep inşa edildiği 
takdirde tasarruf edileook faiz 
ile bir, iki mektep binası daha 
inşa edilebileceği beyan olu -
nacaktır. Bu teklifin meclisi 
vilayetçe kabulü muhtemeldir. 

I~i r ta ı~ i}ı .. _NJ. ~rroçl{i 

1 

MÜNDERİCAT 
ti- - nci sahifemizde: 

rft·l[! rnf, }>oJi:-ı huh<'rleri, 

Yt' ı- :ı ır~. 

3 - nci'i sahifemizde: 
c;n ıı ü ıı ı.ı ri h i, Kari .. ü t uıı n., 

SL') İt \lı reis. 

4 - ncü sahifemizde: 
Bir '" uç kül, !\için' 

~4'f~lTİ Iİği nıin haııral<trı , 

5 - nci sahifemizde: 
~ lll L: ıı ı a. f;Ü tu ıı u, Dünya ı;; ii t ınu, 

S ııat « ı 3 • ü lıj ç çalar nıı ? 

işi mi?. Bir hileli iflas 

hlkilk~ı @©),~Il~©lll 
4üncü 

• • 
müstantik 

vermek namesını 

karar.-
•• uz ere 

; ..... ____________________ _, 

Bir kaç ay 
eve!, İstanbul 
birinci hukuk 
mahkemesinde 
mühim bir if
las davası tet· 
kik olunmuş, 
sehim mu\abi· 
!inde para ik
raz eden bir 

1 Giden ve gelen 
seyyahlar 

Limanımıza gelen İngiliz mü es s e se nİ.J! 
bandıralı (Adriyatik) seyyah iflasına karar 
vapuru dün akşam hareket verilmişti. 

Erzurum haetmiştir. 

Fransız bandıralı (Patriya) 1 nında ~~r yazı· 
•• . 1 haneyı ıdare e-

seyyah vapuru da bugun gıde- ı d N · b 
k . en urı ey 

ce tır. . ismindeki zat, / .ı ı ı hileli olup 11/ıw11lı!71 falıkık edilcıı .\" ıı i 
Yarın (400) sayyahı hamı! bizzat birinci · Beııiıı ııa:ılıwıesi11iıı /ı11lıııu/11fju !Jl'I' 

İtella Polarisin vüruduna inti- h kuk mahkemesine mÜrac~- bir safhaya daı.:ı olm ı ştur. 
zar edilme'rtedir. a: ederek, açığını kapatama-

1 
Şimdiye kadar cereyan eden 

'' ı dığını, aciz halinde bulun- muamelatın tetkikile iflasın 
Yakalanan ka- duğunu "iddia etmiş, kendisi· billeli olduğu kanaati tahassul 

Cak k nin iflasını istemişti. etmiş, jüjkomiserle sindiklerin 
, ra l Muhakeme esnasında, mah- bu husustaki mütalaaları , ra-

Dün Müskirat inhisar me- keme heyetine riyaset eden porlar ve evrak müddeiumu-
:nurları .Kumkapıda Deyirmen Feyzi Daim B. bir çok alacaklı· miliğe verilmişti!. 

• • 1 

Bu/gdrlar, tezd- Isf anbulda kalı-
S.)kağında Kirkor namıı C:a 'a •ı buluna'l Nuri beyden, aciz Müddeiumumilik, bu nokta-
birinin evinde (800) kiloluk ı halinin müracaatından ne ka- dan tahkilu.t yapıl ma.;ı için 

hüraf a hazır- yor, Heybelide biiyük bir rakı kazam, (100) dar eve! başladığını istizahla evrakı dördüncü müstantik 
kilo kaçak rakı, içki nakline vaziyeti hakkında muhtelif Süreyya Beye havale etmiştir. 

ldnıyorldr! ofurdcak mahsus korseler, (1000) kilo sualler tevcih etmiş , neticede Yakında tahkikat neticesi ka-
cibre; Fenerde Camci yoku- hey' etçe iflas kararı verildiği· rarname ile anlaşılacak , hile-
.şunda Vasilin evinde de (150) ni bildirmiştir. nin mevcudiyeti kabul edilir-26 Mart, sevgili Edirnemi

zin, balkan harbinde sukutu 
yıl dönümüne müsadif bulun-

~~lİ mücadeleye çalışıldığııı" maktadır. 

Şehrimizde bulunan Troç
kinin Heybeliadada bir ev 
isticar ve orada ikamet ede
ceği haber alınmıştır. 

kiloluk büyük bir kazan, (50) O tarihtenberi cereyan se, usulü dairesinde cezai ta-
1 kilo kaçak rakı, ( 800 ) kilo eden iflas son günlerde ik- 1 kibat devam ve mes'ele ait 

cibre ve saire yakalamış, mü- mal edilmiş, muamelesi ayni olduğu mahkemeye ir.tikal c-

Troçkinin Avrupaya gide-

h'.'1r bu da bir fikir vermezse, Bazı Bulgar gazetelerinin 
>" 1Zce diyecek bir şey kalını· neşriyatına nazaran Edirnenin 
~ 0[" Çünkü, o takdirde iş ta- sukutu senei devriyesi olan 
~~ girliğe düşer ve bu gibi 26 martta, Bulgaristanda te- memesi üzerine şehrimizde 
t llııselere biz tenezzül edipte zahürat için hazırlıklar yapıl- ikamete karar verdiği an- ı 'ap vermeyiz. maktadır. !aşılmaktadır. . . 

Çene yarışına .. . 
muvazı 

. n ®. } W®ffn~n .ı sdhne usta<fı 
ltısanların başına feiaketi ' için '!drl8:k bir 

işte bu eeiirecektir. Üs':~~~mere 

< 

lJıiı 
D 1!/ııııııı <'il kı1tln·tlı ıki Inyili: yı•mı~ı : Roılney ı><' Xelsım 

• eııiz ·ı·hı k 1ç!ı, bii .. sı a arını azaltmak vaziyetini en iyi görebilece 
dıYeıı Yuk devletler mütema- mevkide bulunan T roçki yol-

f;'ak Çene yarıştırıyorlar. daş, geçenlerde bu yüzden 
at • Vaııı ou lakırdı yarısı de- müthiş bir facıamn insanları 

>'aııi ederken de öbür yarış birbirine saldıracağını söyle-
>'ıı:-ış dıl tehlikeli ve hakiki mişti. Bu sözün ne derece 

&it evaın ediyor doğru olduğunu, şu müthiş 
zamanlar, dünyanın (Mabadi 2 inci sahifede] 

min sahne 
hayatına atılı

şının ellı dör
düncü devci 
senevisi önü
miizdeki p a• 
zartesiye tesa
düf etmekte
dir. Bu müna-· 
sebetle Tepe· 
başı teyatrosunda o .. t{şam 

1 parlak bir müsamere verile· 
cektir. Darülbedayi Teyze ha
nım, Naşit bey de Obur imanı 
piyeslerini temsil ece~eklerdir. 
Müsamerenin çok güzel olması 

ı için her şey temin edilmiştir. 

1 Sıtma mücade
lesı basladı 

J 

Sıtma mücadele mınh 
olarak tayin edilen semt'u , 
mücadele l1cyctleri ma, .ıı 
sual vcrekaları da,iptmıyıı bilş
laınıştır. Bu verck:ılara ver ' l< • 

cek cevaplar ü.ze r:l"e !DÜCa· 
delenin şekl i tespit ed:Jccd,tir. 

sadere etmişlerdir. 1 zamanda vaziyet çok mühim decektir. 

Gene meydana çıktılar 

IP1ulk~nlk\ ~1cn~ 
Bu, tahta k rusu eibi 
fışkıran pr fesyonel 

dilencilerden 
Bayramdan iki üç gün evel 

ilk sahifemizde yazdığımız bir 
bent üzerine ertesi gün İstan· 
bul sokaklarında dilencilerin 
miktarında hissedilecek bir 
eksiklik görür gibi olduk. 

Fakat, iki gün sonra tek 
tük ortaya çıkmıya başlıyan 

bu güruh bit kaç günbür 1 

gene o kadar çoğaldı ki hay
ret! .. 

Anlaşılan belediye bunlarla 
bir türlü başaçıkanııyacak! 
Hem nasıl çıkBın? Herif ken -
disi dileniyor, karısı dileniyor, 
kaynanası dileniyor, büyük 
oğlu dileniyor, küçük kızı 
dileniyor ve bu sene } eni 

GJ a ,:1.._ mc t!.ek~ J '1-r.urc. le 
is~ anasının lmcağında r , -

lekte staj goruyor. 
Bugün İstanbulda dilenci

liği kendilerine babadan , de
deden kıılma mukaddes, mü· 
barek, sevimli ve karlı bir 
aile mesleği ittihaz etmiş ne 
aileler var? 

Bunların ekserisi kendi ara
larında yarı Kürt, yarı Ar:ıp 
şive ve lehçesi ile konuşan 
ve kılık kıyafet itibarile pis
likte , mundarlıkta dünyada 
eşi emsali görülmemiş olan· 
)ardır. 

Ailece, dilenciliği bahadan 
anadan evlada İntikal eder bir 
meslek haline koyan ve gene 
buyiik hahadan toruna kadar 
«An famiy» dilenenleııı. !Jir 
kısmı da Ed irne kapısı 
tarafl arında oturan ve ancak 

[Mabadi 2 inci sahifede] 

-
i rrelı 11 l(eli (~ ,. 
Şehremaneti 
tarafından 
yıktırıldcdk 

Pangaltıda Hamam cadde
sinde Fatin efendi ~okağında
ki Hanım oğlu garajı son 
yağmur ve fırtınaların tesiriyle 
evelki gün birden bire yıkıl· 
mış' içindeki iki otomobil par
çalanmış, yanındaki 22 numa· 
rafı ev de garajın üzerine 
doğru meylederek yıkılacak 
bir hale gelmiştir. 

Emanet, bir çok yerleri çat
lıyan bu evin sahibine «24» 
saat zarfında evinin duvarını 
tamire başlamazsa bin" ı ta-
mamen hedmedeceğini / .. dir
miştir. Ev sahibi f. eııü z tami-

-,~ .. 
Callııftıııı l'l' rıırpılaıı "" 

ı ata başlamadığı için binanın 
bugün yıkılması muhtemeldir. 

( 
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Şinıdilik Ame- · I 
1 r"kada 14 bini --~~~~ ..... .,... ..... --~~~ 
1 buldu. 

r illet m kteı;lerine kay-
dedi!J.l:lerı halde de- 1 

'ilanı dm"yenlcrin vaziyd i di:n 
"İ'..lyette görüy"" lnüştür. Zabı
taya icrai bazı tebligat yapıl-
it• ı· ' .. 
Framz sefiri dün Hariciye 

vekilimizlc uzun lı :r mü
taı: t yapın ,'ır. 

Dün umumi hapishanede •t 
bir cerh vak'ası olmuş, 

ltı;ıhküm!ardan Tıılip Halit ı 
<tUı arkadaşmı dört yerinden 
'llurn: .. ştur. Kavga mar.~al yak
nı k mes'desindeu çıkraıştır. 

I ili t metı:~i y~kını:!ıı be-

ı\ınerik<. ı ı:ı.ıaliye ne
zilrt.tinin vergi cetyc)
!eri tetkik edilirken 
hu sene ı ıneı·ikada 
ınilyoııederin ( ı 1,orıo ) 
kişiye baliğ oldur·u 
r n,a.,ılınıstır. . . 

Bu n1il ·onerlerin . 
adedi Anıcrikada ga-
·ip hır . u·"tte tespit 

e iln ektedir. l~·ı usul 
~udur. 
lst r t ·car et y-ızün

d ı, ister en lakinin 
kirası ola:--ak wu) hin 
dolar senevi kazanç 
be annaıncsi yeren 
nıilyoner addedilınek
tc<lir. Senevi bir mil
yon dolar kazancı 

lediye k~ .tn la :ıbı51Dı 
le Hke ba;lıyacaktır. Bu ka
lıun ile belediye reisi unva
~ını alacak olon Şehreminle
tınin salahiyeti tahtit edil
lııekte, be!ecil·c meclisi reise 
öıdcnıi itimat r~yi verebileceği 
l?ilıi bu husvsta vekalet ha
kem vazifesini görecektir. 

1 olanların nııktarı daha 
I azdır. Bunlar şin1dilik 

(:2~:3) kadardır. Fakat 
bu adedin daha ziyade 
artnıası beklenınekte
dir. 

Vekalet meclise hakverirse 
teis tebdil, aksi halde meclis 
f~s:ıolunacaktır. Yeni kanunun 1 

~alhikinden iki ay sonra yeni 1 

·~~hap yapı!ac.ı.Jı:, intihapta 1 
liiif s nis be ti gözetilecek tir. !!!!?:!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!~ 
llelcdiye reisi en büyük mülki 

• irin mür !{abesi altında o
l;ıcaktır. 

:ıcümenlerde i:elkik cd.i
. len yeni gümrük tarife

'1nin bir müddet daha uza
llıası muhtemeldir. 
Erkanı harb;ye umum re-

d·· İsi Fevzi paşa hazretleri 
Un akşam Ank.ıraya gitmiştir. 
sıtma miicadele !ıey'et

A , !eri reislerinin kon,grası 
ıı ı·ada sıhhive vekilinin ti , 
Yaseti altında toplaıımıştır. 

oğaziar kom:syonu 928 
ltı raporunu hazırlamış, ya
d nda cemiyeti akvama gön
'htccektir. Rapor yeni bir 
1 lilaf ka ytelmemcktedir. 

l'icarct odası katibi umu
t' miliğlne csbak u mum 
. 1t<1ı-et müdürü Cemal bey 
lııtibap edilmiştir. Diğer iki 
~lıe müdürünün daha tebdili 
, ayıdır. Galip Bahtiyar beyin 
~nayı şubesi başına gelmesi 
iılıtemeldir. 
Lıronika namındaki gaze

tıı ., tenin baş muharrir ve 
~·es'ul müdürü madam Eleni
t:ıı muhakemeleri dün bitıniş
f~ Gelecek ceisede müda-

Yapacaklardır. 

Jl.. masya tireni (127) inci 
d~ kilometrede hat uzerine 
tıı .n kayaya çarpmış, loko-

lltıf k·· .. T 
dır 1 omur vagonu ve an-
h~t devrilmiştir. Nüfusca za-

0lınamıştır. 
Qatata saray, Fener bahçe • 
y. >ea~tanlıklanndan: 

tıı~k "11.nkı Cuma günü icrası 
,. \ ~trer muhtelit takım mü

a"Uına i~irak ctmf'k üzere 

'l' "• • ,-yare ma n-
• 

r~ t ~e -ıeii 
~- ~denız Tav -~r~ 

l<tı· . • 

~İrh 
11 ..,t · ınektebine 

) ·•let. . . h '" ıstıyorum. 
•lı] . . . • d" , G 1 ;.,ıraıtı n~ ıı·I .• 

\se( ıkpaşa : l{adri 
lı:ıst · - A1ektebe a rrus
~}ı·t~t talebe kavdediıir. 
ıl ,\ nı ı -

zirde esamiai muharrer oyun
cuların yevmi mezkiırda saat 
14 tc Galata saray kulübünde 
hazır bulunmaları rıca ve 
tebliğ olunur. 

Galatasaraydan: Rasim, Bur
han, Mehmet Nazif, Suphi, 
Nihat, Mithat, Mehmet Salim, 
Rebii, Muslih. 

Fener bahçe: Rıza, Kadri, 
Reşad, Zrki, Alaeltin, Fikret. 

Aclaı aya civar Saimbe)
li· öy!erine giden üç 

1 a 'ır.la bir ıkek don:nuştur. 

azı Rus gazetekri mös
yö T roçkinin gazetelere 

yazdığı yazılardan para alma-
sından dolayı kendisini hiya
netle ittilıam etmişlerdir. Mös
yö Troçki bu parayı kendisine 
sarfetmediğini bununla ,Lenin 
ve Komünist fırkasına ait e
serler neşredeceğini bildirmek
tedir. 

Adana belediye reisi ha
kkında tahkikat yapıl

maktadır. Bunun sebebi elek
tirik imtiyazı münasebetile 
kendi mağzasına bazı menafi 
temin etmesidir. 

B ekarlık vergisi yüzde 
doksan beşi evli olan 

meb'uslarımız arasında mühim 
cereyan uyandırmıştır. Kanu
nun bu sene meclisten çıkması 
muhtemeldir. Bazı meb'uslan- ı 
mız bu kabil vergilerin Avrupa 
memleketlerinde de olduğunu, 
Türk nüfusu kırk milyonu bu
lunciya kadar millet sayısını 
arlırmağa matuf hareketlerin 
revacı lazım geldiğini söyle
mişierdir. 

'ali sıhhivcsi ıniisait 
bulunn1a,: :nrttır . 

.\1c..k ep bu sene ge
dikli küçük zabit 
ınektebi haline 1-albe
dilıni:-.tir. Bin<ıennlevh 
nı{:kt~hc girınek isti
venieı· ınektebi ikınal
cl~n . onnı aıtı sene 
askcı·i kıt'alanda 
hizn1et tx ecel·lcrinc 

Kafile 
• 

Zincir kalesi .. e ola verip yemek 
yiyecc er,, istirahnt edeceklerdi. Tam 

bu sırada bir oşuşma oldu •.. 
-1 {j :J-. rfıılııu·ı·iri: Jpı ı4llalt Ziya 

Şııh elini çırptı: 
- Reis hazretlerine bir at, 

iki hil'at, beş nefer yoldaşına 
b;rer hil'at ve kaffrsine birer 
kese akça verilsin: Rcisin ar
zusu vechile Gökçe halife ile 
Gazi b"ğin m ... saplan gene 
mukarrer olsun! 

Ziyafet şevk ve neş'e ile 
devam ediyMd- . 

Şahın adamlarına ve yakın 
beyierine ve•d!ği u emir Se
yit ali reisin kulağına gcl
mİ'?ci: 

- İr:m devletin.'.n şevket ve 
haşme:tini izhar içiu biner adet 
ipek kadife, ibrişim nakısla 
musanna, musavver halılar se
rilip otaklar kurulsun. Ne ka
dar servetimiz varsa meydana 
konulsan. 

Bu servet asarını Seyit Ali 
reise gösteren şahın mu ·arrip
lerinden biri: 

- Nasıl, bir külli hazine, 
d(ğil mi? 

Diye sormuştu. 
Reis, pc rvasız bir tavurla 

cevap verdi : 
- Milletlerin hazinesi harp 

ve cenk a.atile, altın ve gü
mü;;le ölçülür; bu makule eşya 
hazine değildir! 

Bu cevap şahın kulağına 
gitmiş, reisin pervasızlıgı da 
aynca takd:ri mucip olmuştu. 

Bir gün sarayda oturulup 
sohbet edilirken Şah, Seyit 
Ali reise : 

- Brak hana muavenet için 
üçyüz yeniçeri irsal olunmuş
tur diye işittik; doğru mudur? 
Diye sordu. 

Reis , Acemlerin için..le bir 
ukte teşkil eden ve evelce 
Meşhette kendisinin tevkifini 
de mucip olan bir mes'elenin 
kurcalandığını anlamıştı. Ce
vap verdi: 

- Doğru, fakat yanlış! .. 
Onlar hana muavenet için 
gönderilmemiştir. Reisleri öl
düğünden dağılıp Burak hana 
ve Seyit Burhana yardım et-

. 1 ? mış er .... 
Çerkesler hoca Ahmedi 

şehit ettiklerinden merhum 
şeyh Aptüllatif hazretlerini 
oralardan geçirmiye memur 
edilmişlerdi. Yoksa maksadı -
mız yardım olsa üç yüz yeni
çeri göndermiye tenezzül ey -
lemez, binlerce asker gönde -
rirdik!.. 

Şah, reisin bu izahatından 

memnun olmuştu. 
Gene bir aralık sohpet ara

sında reise: 
- Ne kadar memleket gez· 

din, nereyi beğendin? 
Diye sordular. Reis cevap 

verdi: 

aalıütnaınc \"Cı-ecck
Ierdir. 

* Amerika ile i' 
yaPn1ak için 

1\n1eril·ava bazı ih
racatta lnİlunnıak üz
ere An1cr" .·an gazete
lerinden birine il: n 

veınek istİyoı ııın. En 
fazia sarre~tileni han
ğisidir? \re İİ;in için 
hangi adrese ınüraca
a edilmelidir? 

Tüccar: .ı. \ıri 

- Hiç bir memleket benim 
memleketimden büyük değildi, 
bütün gezdiğim mtmalik be
nim bayrağımın dalgalandığı 
yerlerin onda biri kadar yok
tur. Güı:elliğe gelince İstan
bul ve Galatadan güzel hiç 
b!r yer görmedim! .. 

* Seyit Ali reis, Şahtan ızın 
alıp kafileyi hazırlamış, Bağ
data doğru yola çıkmışlardı. 
Sultaniye yolila Zincir kalesi
ne geldiler. 

Burada kervan mola verdl. 
Yeme!• yeyip islirahut ede
ceklerdi. 

Kelle, Pala, Şive!, Jirar bir 
sofraya oturmuşlardı. Fakat 
bu yiyecek yarışında gerek 
Kelle ile Paladan korktukla
rından, gerekse onlar kadar 
elleri çabuk olmadığından bi
çare Şive! ile Jiı·ar .ıç kal
makta idiler. Tam bu s:rada 
şehir halkının bağrışa bağrışa 
sokaklara döküldüğü görüldü. 

Keile &:kirle Pala Hüseyin 
yerlerinden fırlamışlar, ne 
olduğunu anlamıya çalışıyor
lardı. 

Şivcl ile Jirar bu dakikayi 
fırsat bilmişler, kıyamet kopsa 
tok kamına gitmiye karar 
vermişler, kızarmış koyun but
larını sür'atle gövdeye indiri
yorlardı. 

Kelle Bekir kaçanlardan 
birisini yakalamış : 

- Ne oluyor ulan , ne ha-
- ? gırıyorsunuz ... 

Diye soruyordu. Yerli, şu 
tafsilatı verdi: 

- Şehrin üstüne bakın. Bir 
Hüma kuşu gözüktü!.. 

Kelle ile Pala gök yüzüne 
baktilar semada bir tek kuş 
gördüler. Kelle Bekir: 

Vay canına, dedi, bu ka
dar gürültü bir kuş için· mi? 

Ne keramet var bunda be? 
Ortalık kısmen yatışmış, 

bir kaç kişi korsanların etra
fına toplanmıştı. Bir ihtiyar 
yerli izahat verdi : 

- Bu hüma kuşu her za
man gözükmez ; pek büyük 
bir hayır alametidir, çok mu
barek bir kuştur !. 

Kelle hayretle sordu : 
- Bunun mubarekliği ne

resinde, yahu ? . 
[ Mabadi var J 

Sahte bir memur 
Osman efendi isminde bi

risi, Beyoğlu ve Kasımpaşa 
taraflarında kendisine memur 
süsü vererek, iğf alatta buluıi
du~ndan cür;;ıü meşhut ha
linde yakalanmıştır. 

ni, bir Ncv Y ork ga
zetesi Vaşington, bir 
Vaşington gazetesi 
Bo,toıı ve )a Şikago
da pek okunn1az. (:ün
kü her şehrin gazetesi 
nıahaHi halkın ihtiya
cı ıı tatnıin edecek -bir 
'azivettedir. 
E~;er urnuıni n1ahi-,, 

yette İş yapn1ak İsti
'<ff~anız bu schir!erin . . 
ba~lıca gazetelerine 
ilan Ycrnıck hizıınc. ır. 

S. S. - Anıerika ga- ' .l\'k ıııafi hu arada ' n;ıj e {lep n1ezunu 
hıt·. '· « ~:! ıı vasından 

'<\t·ı 1 • • 0 ınan1ak, ah-
dair kntibiadilce ınu
.,addal... hiı- kei'a'ct ve 

,zet~lerinin süriiın;"ı daha <ı i \ '-' York 'fevnıcs» 
' zivacl · nıah:ıllidiı·. Ya- '" "Şikago tr;ı);llt.' >) 

Kısa etek 
Londra sarayı 
böyle elbise 

istemiyor 
İngilterede e~ki bir adettir: 

Her senenin ilkbaharında, a
sil aile kadın ve kızlan iç:n 
Bukinğam sarayında bir ka
bul rasimesi yapılır, bu kadın 
ve kızlar, kral ve kraliçeye 
takdim olunurlar. 

Bu senenin ilk baharında da 
gene böyle bir kabul senesi 
yapılacaktır. Fakat giyilecek 
tuvaletlerin şel<li daha şim
diden tespit edilmiştir. Bu 
kabul rasimesinde kadınların 
etekleri mümkün olduğu 
kadar uzun olmak icap et
mekted;r. Zira kraliçe böyle 
arzu etmiştir. 

Bu münasebetle bir çok 
moda mağazaları bir birile 
'rakalıete giri~;şJerdir. Krali
çe, bu modelleri görmiiş ve 
bir kısmını beğenmiştir. Hele 
bunların içinde öyle bir tane
si vardır ki dünyada eşi bu
lunmadığı iddia edilmektedir. 
Bizim paramızla 3800 lira 
kıymet biçilen bir elbisenin 
üzerinde yalnız ( 1000 ) liralik 
altın sırma varmış. 

Kilise hırsızları 
muhakeme edi

liyorlar. 
Ycdilnıle ye Saı11at

yadaki runı kiliseleri
ni f.ovnıakla nıaznun • 
~1chınet Ali, Kir {Or, 

Hurşit, İbrahim, H ~lil, 
Veli, Sain1e ve Havri-

• 
venin birinci ceza 
• 
nıahkemesinde ınuha-
ken1clerine dün baş
lanmıştır. 

Deli f!Ömlekleri 
Polis ınödüriyeti baş 

doktorlu.ıJu en1rine, 
Bakırköy tın1arhancsi 
tarafından « .~ ı> tane 
deli göınleği verilnıiş
tir. 

Polis n1ödüriyetine 
gelen ve T1111arhaneye 
sevki icap eden azgın 
deliler badenıa bu 
gömlekler giydirilerek 
sevkedileceklerdir. 

Adliyeye verilen 
bir kaçakçı 

İspirto ve esrar ka
çırnıakta iken zabıta 
n1en1urlarına karşı 
hakaret eden laz Os
man Adliyeye veril
n1iştir. 

gazeteleri şayanı tav
siyedir. l)aha iyi taf
silatı, şchriıniz An1e
rıkan konso'o::hanesi 
ticaret ateşeliğinden 
edine bilirsiniz. 

·-:.C 

. Teşekkür 
Bundan yirmi gün kadar 

eve! yılarncık hastalığına tu
tulmuştum. iatlei afiyetle va
zifeme başladım. 

Bu arada aramak ve sor
mak lütfunda buiun:ın, telgraf 
ve mektupla hatırımı sor:.n 
zevata ve tedavi lütfunu derii!' 
buyurmıyan muhterem Akil 
Muhtar beyefendiye minnet ve 
leşekkürleıimin ibliiğına vesa
letinizi rica ederim. 

MiLlant"!< 11 i ". ıııel• 

Sahife ·ı 

İKİ 
'AFADA 

- Sormak 
ama azizim, 
bekar mı? 

ayıp olmasın 

sen evli misin 

- Evli de değilim bekarmı 
ı aman... Geceleri yıılnız yata• 

nm aman! 
- İyi ama 

geceleri bir az 
yatarsın! 

- Sebep? 

şimdensonra 
zor yalmz 

- Hab~rin yok mu? Bekar-
lardan ver i alııımasına dair 
o t:ıda bir takım sözler var! 

- Vay! Ö fena işte, ne 
yapacağız? 

- İkimiz de Allahın emri, 
Peygamberin kavli ve hazreti 
çöpçatan Übeydullah efendi· 
mizin izni ile evleneceğiz! 

- Aman dostum, seni bil· 
meın ı>ma ben nasıl evlenirim! 

- Neye evlenmiyorsun , 
yoksa evlenmene mani bir 

· özrün mü var? 
- Özrüm , kusurum yok 

hamdolsun, asl.m gibiyim; fa
kat, benim gibi yıllardanberi 
bekarlığa alışmış bir adam 
şimdi evlenince sıkılmaz mı? 

- Katiyyen sıkılmazsın ı>.zi
zim, hele evliliğin yirmi , otuz 
kırk, elli günlük bir · bal ayı 
zamanı var ki bu zamanda 
alimallah gözün, evdekinden 
mada, dünyada hiç bir şey 
görmez. 

- Yasonra? 
- Sonrası, senin elimle!. 

Eğer, bal aylarının resrnili-ile 
ş:ışınpta, yanlışiıkla yuları bir 
kere hanıl!lın eline tamamı ile 
kaptırırsan artık yedi bayram 
anan ağladığının resmid"r. 

- Böylesine bir misal gös
ter bakayım. 

- Gösteremen, çiinkü eşi 

dostu gücendirmek istem m!. 
Ha, şayet bu dediğim gibi 

olmazda metanetini tııuhafaza 

eder ve hanımla beraber yeni 
bindiğiniz izdivaç kayı!!mı 

müşterek hayat denİ7.inde 

denk yüzdürebilirseniz. değme 
artık keyfine! Eğer arada den· 
siz kaynana zırı!tıian, görüm
ce dırı!tıları da olmazsa o za
man karı koca dünyada işin:z 
aynadır. 

- Peki ama bekar olduğun 
halde sen buııları ne biliyor
sun? 

- Ben bekanın ama senin 
gibi su katılmamış halis be
karlardan değilim. Ben, min 
gayri haddin şimdiye kadar 
tamam beş karı almış boşa
mış bir bekarım. 

- Tu Allah müstehıkkını 
versin be adam! Beş karıdan 
sonra sana şimdi burada kim 
kız verir? 

- Ben dul alırım! 

- Sana dul da varmaz! 
- Hele şu vergi çıksın, or-

tada bekar genç kalmasın da 
bak, öyle bir varırlar ki üste
lik ayaklanma bile kapanırlar. 

* lf. 
Eczacı Rıfkı 

beyin adre • 
Geçen gtin gazeteni

zin l:ari sütununda 
·rıp fat·ültesindc ve 
'fınıaı·hancde eczacılık 
yazif esinde bulunn1uş 
olan Rıfkı N .. ızhet h -
yin adresinin aranı dı
<>-ını g·ördiinı. Bu zat, ,..., 
elvev 1 Anadoluhisa
rıİıda 1ünir Şahin be
yin tczanesinde ~·ahş
nıaktadır. 
Sanıi ':apuru ikinci 

süvansı ln1an1 zade: 
IJ. Pi·/,'l 

, 
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\ a fl'.J.-ımıan1,ecle111eın yol{ 
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Sana am bir ay müsaade. 
Y.olunu bul, kadını g·etir. 

-108-
Bayra,ktarın güzleri, 

!\luhZJrbaşı ın li.'l ağn 
açıln~ı~ tı. , 1 teren1 
ayan, yaptığı iyilik 
için ııe ağır b," r ücret 
istiyordu. Fakat, Bay
rakt.ırın h:ıhse ar15-
n1ası taman.:ıen naka
bil, l\lubuı; n lda şu 
müşkül vaZ.if eyi ccef
f elkalem reddetn1esi 
mühlik j "di.• İkisi de 
derin bir hayret içinde 
susuyorlardı. Ağa, bir 
dakika ka<lar l\luhzı
rın cevabını bekledik
ten sonra müstehziva-• 
ne gülümsedi : 

- Ne o kodoş -dedi
kibrine mi dokundu? 
Ben bu işi senin efen
dine söylesem, kavu
ğunu · havaya atar, 
kadını kandırınıya 
koşar. Sen ondan da 
büyük müsün? 
Muhzırbaşı, tekrar 

zincire vuruln1ak, 
hançer altına düşmek 
vehmile titredi ve 
kekeledi : 

- Ne diyeyim bil
mem ki? Y apamazsaın 
efendimi gücendirir im 
diye korkuyorum! 
Ağa, sağ elini sıktı, 

l\luhzırın başı niyetine 
önündeki ınasa ya 
müthiş bir yumruk 
indirdi, bir sürü ta
bak, çanak şıngırtısı 
arasında huşunetle 
bağırdı : 

- Yapaman1 yok, 
yapacaksın. Sana tam 
bir ay izin! Düşün, ta
şın, yolunu bul, kadını 
getir. 

Ve sesindeki hırçın 
edayı . ansızın tadil 
ederek oldukça şef
katkarane ilave etti : 

- Bu işi becerirsen 
senin için yok, yoktur. 
beceremezsen ölecek
sin! 

tan sararan yüzünü 
- n1e<letcu)anc - Bay
raktara çevü·di ve 
onun önüne ha tı" ını 

~ 

gorunce keı disi l de 
eliın bir yeisle gözleri
ni vere e<'.-dı". .; l., ' 

Ağ·a, artık 
bekleınivordu· 

J ' 

cevap 
bir 

uşak çaQ-ırnıış, .l\luhzır 
başıyı gö tererek şu 
en1ri verınişti : 

- Bu adanıa yüz 
ruhiye, bir giyim de 
çuha versinler, kapı 
dışarı bıraksınlar. 

Sonra l\1uhzıra hitap 
etti : 

- Diline sahip ol. ls
tediğin1 hiznıeti yerine 
getir. Her gün bana, 
ne yaptığını söyliye
ceksin. Boşboğazlığını 
duyarsam vay haline. 
Hay?i, Allah selanıet 
versın. 

Herifcağız, gene el 
etek öperek - methu
şane - odadan çıktı. 
Ağa da uşa ğ·a yenı 
bir emir verdi : 

- Kızlar gelsin, saz 
başlasın, sof rayı da 
değiştir. 

Bayraktar, bu son 
en1rin, l\Iuhzırbaşıya 
tevdi olunan vazife 
üzerinde muhavere 
açtln1an1ası ıçın veril
diğini pek ala anla
mıştı. 

Mabadi var 

Himayei etf al 
kongresi. 

Hiınayei etf al cen1i
yeti İstanbul nıerkez 
heyeti içtin1a ederek 
İstanbul kongrcsiı'lin 
«2U» nisanda inikadını 
l<ararlaştırnııstır. 

Ocakta konferans 
Bu akşam saat 21 de türk 

ocağında tıp fakültesi müderris 
muavinlerinden doktor Tevfik 

Remzi bey tarafından ( Türk 

Son Saat 

Kaclastı·o 
Yapılırken ga
rip vaziyetler 

g6c:filüyor 
Kadastro kyetl ri faaliyet

lerine devam etmektedirler. 
Tam manaıile kadastrosu ik
mal edilmiş olan yer Mudanya 
kasllbasıdır. 

Kad;ıstrnnun ikmali demek, 
arazinin veya emlakin tespit 
ve tapo kuyudatının tas, ihi 
demektir. 

Her nekadar Mudanyac!an 
mada bazı yerlerde de ka
dastro yap!lmış i ıe de büllin bu 
muamel:t ikm.:ıl edilmenıiş\i;r. 

Diğer taraftan Mudanyalıku·, 
kadastro muamelesinin ikma· 
)inden son derece memnun
durlar. Zira bu sayede her 
hangi emlak hakkında malu
mat aramak lazım gelse, ko
iaylıkla bu mak kabil olmak
tadır. 

Kadastro heyetlerinden biri 
çarşıdaki emlaki tespit ile 
meşguldür. Bu heyet şayanı 

clikkat şeylere te8adüf etmek
tedir. Mesela dükkanların tes-

• 

iyi bir şeyr 
Bir çocuk 
darussınaası 

açı/IJl.or 
Himayei ' tfiıl c.emiyet~ Js

taııbul ~ubesi yakmd bir ço
cuk darussııiaası tesis ede
cektir. Burada çocuklara mah
sus eşya, sepet, kotiyon ve 
saire inıal oluuacaktır. 

Banlar için bir mütehassıs 
bulunduğu gibi ayrıca bazı 
meHeplerin el işleri mualii.nı
lerinden ele istifade edilG.cek
tir. 

Darus~ınaanın kadrosu tes
pit e_dilmiye b,, lall!llı~br. 

D;:_ru3sı..ıaa : ·in lı:r mcllal 
ted;a '.k edilec~ ktir. 

&irgcn 
Tilrk hınımları eı;"rgeme 

derneği ydi~hane.si menfaa
tına bu ak§aın Tür uvax sa -
!onlarında Qir balo verilecektir. 
Balonun intizam ve ır:ikem -
meliyeti için hiç bir şey ihmal 
edilmemiştir. 

lf Mahkamiar fi~mi§il 1 
JON BARRIMOR 

ve 
piti neticesinde bunlardan bir DOLORES 
kısmının kiimilen, bazılarmın KOSTELLO (."i>: , 
da bir kısım hisselerinin mah- 1 1 y aklnda ~\ 
liil olduğu, fakat bir takım I QP' ı:;'RA 
açık göz kimselerin bunlardan i L. 
senelerdenberi istifade etmek-' iL DA ,~ww &uAwı:ıH 111 

te bulundukları anlaşılmıştır. nu+u+u+u+••+•••u+u+u• 
Y anlız bir ada dahilinde Bu akşam 

böyle 3o-4o parça emlake te- Alha.mra sinema-
sadüf edilmiştir. Bunlara hü- sında 
kumetin veya Evkafın vaz'ı

yed etmesi lazım gelmektedir. 
Kadastro işlerinin ağır git

mesine halk sebep olmakta
dır. Çünkü tapo senetleri ile 
mal sahiplerinin müracaatları 
ilan edildiği halde müracaat 
edenler pek azdır. a 

irae olı.man 

GELİN J)UVAGI 
filiminin mümessili BİLLİ 
DOY un kazandığı azim 
muvaffakiyetler bütün tah
minlerin ,fevkinde olmuştur 

..:\yrıc.ı ı:o:.tcrllmet..tc olan iki k.sıınlık 

bir komedi tcınar,;a;.cranı a.ı?;l..ıtu1caya 

kadar· füldiı~cccl.dir 

a~:: JVJELEK Siııe a~ın(la 
gösterilen BRİGlT HELME in muazz m temsilleri 

_ .. 1B llJJ IHI IR2 !& M ~ 
(iliminde. l~rctin, !iCtahctin eczayı mcn1nua istimalirıi llbar "Temine "ıncnsup k 
ı.Itnıar ih~crlıuh:kl tahripkar tc~iratı bJ.riz hlr ~uı-1.'tte giirülnıüştür. 

Asri ~elahctln en hakikl ~.:ıh erini rn1JS.1\·rcr h filime ıııükcmınel bir caz· 
hant rcfJk:ıt ctrtH•ıo..tc<lir fl:l\ctcn - ilti kı«:ımlık kalık·ıT :ılı hi. 

ALEMDAR 
Mevsimin en kuvvetli filimi : 0 

CÇ&IR2IIW 1f !& WIEIP2Il 
Mümessili: 

İVAN MOSJOUKİN 
Gündüz 2. 1/2, 4. 1,2, gece 9. 1/2 --."'""' 

l'~"~:~~:·m ·~~ji/("'""'·' slıv F:ıw"Asi"Nn"A-,,,~,i 
t Ekranın iki büyük yıldızı LİYA MARA ve HARRİ LİTKE ( 

1 
nin en mükemmel temsilleri olup bütün tem2sageraıun biiyük ~ 

bir :laka ve merakla takip ed;~eklcri • ' 

.. 1':1.~.':'I. TUNA GU_Z~L:I f 
& filım..nın ıl.ı: ıraesı . Ayrıca .şhur Doeto arb.:tLn BARING I 

1 

SBrCei·lfl~l,rn1!1~ 
HATJRALMI 

E akat ayrılı..ş ta o derece 
~cı gel(vo:·dır. 

-22 2 -Dlıılıa ı·i·iri: idris .1fıtlıll'fı' 

Nızla <luranıadım. _'ic 
olur~a ı:;.iıııılitlıtn ols: n di
yerPk çıııijırafjı lıir tara
l'a, ı·u·mıı:ı !;;llplrn V<' par-

• lal. ıliıif ııwli celrnli l~ir hı
rafı ıı tıııı. r,uiz.ı:a: 

- · .len eve oiıH~·!>rıı!p, 
diw•rek sint>llHI( <111 fu·I·ı
dıİu . 

Jıcııiııı lııı nidi~imi l-'r•1n
sadaki uydurıııa anııeıııiu 
lıaslalıin len~ürii.Jıo alfc· 
den 1 ul~nyı: 

- Ya!ı, Yalı!. 
Ul'lll<'.~inıl bırakarak Ye 

solmk ıwda. deli uihi· koşa
ral• •('YO {J!~Jıliın. 

Luizanın anlat.tıuqdQl} -
> 

ru idi. Gece ucç Yj.lkil 
l\lalilt oeldi. Hen onu be
nim gihi aiJlaıuaklan fJÖz
leri sisınis 11 öreceu~ inıi .ı. ~ .ı. l1 

zannediyordum. Halbuki 
de!Jil ~i5mc:., hatta kıza - . 
rıklık hile yoklu. 

İsle cliiuva denilen kalı- · - . . 
pe büylebir. Henden ay -
rılruıyacauıııa sö,r, Yeren 
JUalil l şimdi l'raıısaya, 

vatanına uidecek diyo se
Yiniyor. 

Halimi ve leessürüınü 
gördü!Jü ic:in ve ancak o 
zaman beni, hcnim kendi 
yanındaki nıevcudivetimi . . 
farketli. llaşıııdan şapkaw 
sıııı çılrnrırlcen lconuşıuı
va basladı: . . 

- Haber aldın de(jil mi? 
- J~vet, anıwu hasla 

in1i!5. 
- Jlaslalılfı fllfüı yok -

nıuş canım. Hıma Fran -
sız sefiri söyledi. 

Du heni {Jilıniye Hına 

iı'in hiı· vesile iıuis. l'akat • • 
c!jcr !Jİlmezsenı başka 
hir Inılp bulup oöndere -
ccklernıi). Annem babanı 
h<>ni arl'elıııi)ler. Gene 
eskisi oibl beraber YW:ia -
ıııaklı(Jıın için kollarını 

açıııı)ar. lleni bekliyor -
larını). 

- tiidecek misin? 
- Elbette. lleıu ana 

baha hem de vatan has -
reli Yar. 

Hen ııe olacauını düşüıı
nıiiyor, hatırına uelirıııi -
yordu hile. Ah!. Herlerıli 
dt• inaıımaztlını. En güzel 
Inzlar en ıııerhaınelsiz 
olan nıalılüldar imiş. 

ı;aııtt: 

- S·'ıl 1!~' ~· i.~lH\Ctli.~,~ıı·? 
Uin• sorılıı. 
-

0

Hiı;, (\<'ıliın. 
- İslers••n IF•ı•tıbcr ııi· 

deliııı, (Jiı!Pfün ama ... 
i,i'ıkm SOlllllH. •ıi;i }•ll 

( ama ) ~·ok ııııı, aı;ıl.tan 
ı t;JtJtl: 

Hc•n {P .. lif N! '!'!:Jİ111 
fa al sen kabul clıııe. 

Dcnıeli.ll. ncrlı .. ! sôziinii 
k 'tiJıı: 

Ber.ıhcr nasıl oW(; dt. 
iUalilt. S •n h 0 ni ıı l!I"tl< 
etıuc. Iul«Hhleral ttıiıli 
n yaparsa o olur .. "<;niu· 
lo ocç<•n ha) alımı, Jıı na 
yaplı(Jm büyük i)·iiiiJi lıir. 
lıir vı 1iil unuıamıyacai)ıııı . 

- Hen J,uizaya her !jC" 

yi aıılallıııı. Benden soıı • 
ra sana o muavenet eder. 

- .l\asıl.. Her şeyi an .. 
Jatlııı mı'( 

- Evet. 
- O heni seııiıı karele• 

sin olarak hilıııivor nıu'! . . 
- İlıi saallenberi ha .. 

Jdlrnli ö!Jrcnnıi~lir. Zal<'Jl 
sana karşı da hüsnü na .. 
zaı .. ı ,~~11 .... 

Sözünü kestim: 
- Jlayu· !Ualill. Ht>ll 

arlık ne o ı<inemaya oit1c~ 
riııı , ne de J,uizayı gö • 
rürüın. Burada da olur .. 
ınam: Her halde ba~ımııı 
ı:aresino halrncauıın. 

- Odanın Idrasıııı pc .. 
şiıı veriyoı·um. na.ha oıı 

gün huı•ada olurahilirsill· 
- Deuıek sen hemcıı 

gidiyor un. 
- }"arın sabah hir Yn ·' 

pur kalluyornıuş. Sefaret 
bu oünden biletimi aldı. 
ileyninıden . aşauı buı 

gibi souuk bİı' su döl•ül• 
dü. 

Den1ek canunın içi J'IIa• 
lilt ile hirkaı: saatli!• lıil' 
önıı·üuıüz kahnışlı. 

Onu lıir daha gür•'nıe • 
mek saı·lile elimden uı;u• 
ruyorduuı. 

(lHabadi var) 

,~s; ~':~~ v~ ;;~~';;~" ıJ 

1 
VORTLEY cambaz hey eb 

Ayrıca 
)inemada: PEÇESİZ KADl1' 

ŞEHREMANETi BU AKŞAM 

m~ ~ ~ saat 21,30 ıl• 
ve cuına 
. matine 

saat 15,30 ıl~ 1 1 1 

1 
11111 

NE O 1 M 
! 1 l!lltlll 3 perde . 

Muhzırbaşı, yeni haş-

tababetinin tekamülü) mevzulu 
bir konferans veri!ecektir. 
Biliihara muhtelif eserler çalı
nacakt:r. Her kes gelebilir. 

J ve )AKSON un en nıür.tehap ~e beynelmilel ·umaı·a!arı: Bu \ı 
artıstler her akşaın rovareden maada Cuma, Cınna.r!:0sı ve ı·: 

) Pazaı- günleri saat 16,30 ma "ne 'ncle eaH cıvnay"!.rla..Hardı~ 
jiıU Ult!tt!i!I!llliJW ,. ı 1 ' ıuıaJJCll~ '!J ı ı: · ' u 1 ,-::_ 

!:;iııııun )lll'asıntla bcra -
berce ne uüzd bir ömür 
sürdük. lhı sürdüiJüıııüz 
örnriin Iıalırasıııı o şiın -
diden unulııııya Jıazırlan
nıı;lı. J'llanıaf'i Jceııdi hu -
·ada yok nnıa Allah var, 

nP ;ıo'ıııı :-;iiyliyeyiın, gene 
iı stı' "IA ı m •!,PL Pll i. Halit F alır inin m:ınzum piyc~l 

t\ ~IUHAffilR[ 
! M.TURHA~ • 

-149-
Şunun, bunun yazı- ! 

sını meşk ittihaz 1 

.ederek hurufu hecayı 
belliyen odacı , o 
harflerden kelime vu
cuda getirecek kadar 
meleke kespeden1edi
~inden harfleri ayrı 
ayrı yazmak suretile 
meramını ifade edebi
liyordu. Hurrerne de 

nıahremane beyanı hal 
etn1ek istediğinden 
başka bir kiı11seden 
İstiane etn1eıniş, kendi 
usulile şu puslayı yaz
mıştı. 

Hurrenı, ren1n1al gü
ruhunun budtılalan 
iğfal için kağıt üstüne 
alabildir,·ine attıh:la rı ,, 
ı:oktalar ıı·ibi bir siiı ü ,, 

u~t ayni günde ihbanndan 'C .1
7

&;,, ---- il"' 
. •• . . • _., • 11 ı h•-

harflerden 
eden ve ~ıcr satn bir 
hattı 111ünban~ gibi 
i\ icaç içinde kıvranan 
puslayı, hayran tıayrm.1 
süzdü. O harflerin 
üçer, bcşe1· okunduğu 
takdirde birer kelin1e 
teşkil etnıekte olduğu
nu ten1yiz eden1edi. 
Odacının fartı hür

ınctinden kendisine bir 
nıuska hediye ettiğine 
zahip oldu. Hoşnudane 
sıntarak: 

- 'fc,ekkür ederin1 
-~'.c 1 E- hunu ü-;tün"id~n 

ayırmıyac<.ğını. oı·ç ıiçin /etzılnıış bir 
OJacı, nı ·iltifata, tnlepnaıne olduğunu 

1af bir yüz ek)İliğile ~.niadı 'e odacının 
n1ukabeJe etti ye baş- hetıı bu kadar küçük 
k~\tibin l ulağına eği- bir parayı c ile dola
lel'ek fı ık adı: nıasına, hcn1 de ha-

- l(tıµ·ıdı ister salda, ma1ndan dahsctrnesine 
ister s• l<laına. Fakat kızdı: 
biziın u~· liravı ver. - c:ekil be herif 
Haf tada, on beŞ günde - dedi - dolandırıcıya 
bir l·alcn1e geliyorsun. mal ını kaptırdın? 
Arkadaşlarına ziyafet İcap ederse senin di
çckiyorsun, l<i, ini yetini bile cebinıden 
de han1:.una g-Otüı·ü- çıkarır, veririnı. 
yoı·sun. Banalıborc nu Odacı yerinden kı
hiç diisünn1ivor n. n11Idaına,İı. Bir Hur-
HuıTe.nı; 11usl<ıc11.;.ıam- renıe, bir de nıahut 

nettiği p ısla şu üçlı ira 1 üthaniYe- b~knrak: 

nun..- - -

- Di' ti n1i sana ba' 
v 1 , - d <l. 1 .,ıe gış auın1 - e ı - 1c:;.ı. 

sen t'u borcunu yeı · 
Haın;mlarda a.., tı~~ 

~-avuç para harcıycıc' 
ğına yalvara yalvaı·ıı 
al<lı~·ııı paraları ödC· 

ö '( 

Eshabı rütbeden bı 
n• 

edibe karsı odacı nv l 

kulesi kes~n taraf ındj~ 
şu yolda n1ucı111e. 
edilnıesi, HurreJl'l~~ 
havsalasına sığ"nıı?'~·r 
du. O, nefsi azizinı 1

1, 
·· J<sC~ aydanberi pek yu 

göJ'nıiye alışn1ıştı . . r) 
(Mabl'di ''f.! 

. . 

Ilı 

ıj 

la. 



Mart 

• • 

l!~t 1 
.) 

1t!ıtcfi 

her ui· 
:t ..• 
!;i lıtı 

aı;ı l. t<lfl 

't'CJİlll 
ıııe. 

söziinii 

uia~ı.·iı 
11.l.t'l"ll[ 

S~·ııiıı· 
, Jıı na 

'lij"ji hlr. 
l'H{jllll· 

yi aıı " 
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'eforel 
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ı ınıı 

löI.ül• 

ci J\Iıt• • 
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Kanlı bir mücadele l!!!!!!I!" !!!l!ı. ~~.~ 0~ . .,,~· !!!!!!!!!!!!!!!~ Gürcistan polisi 
Ekseri; e :· itibarile yaşlıca 
kadınlardan mürekkeptir 

1'.'i;,. polis teşkilatına dahil ' 
llıenıleketlcrd.! polislerin elıse
'İsi ıi kadı ar teşkil ediyoar
larınış. Bu kadın" ar gerek 

mücrimleri takip ve derdest 
hususunda gerekse silah isti
malinde erkek meslektaşların
dan hiç te aşağı kalmıyorlar
mış. 

övbekar kad nlar 
A.lmanyada ahlakı yükseltmek 

için neler yapılıyor? 

Berlin civannda kaJınlara ' 
~hsus olmak üzeı e inşa olu
d""' hapisanenin şimdiye ka-

akt kimse tarafından resıni 
Çe ilmemişti. 
d Son posta ile gelen Lon
~a mecmualanndan biri bu 
te ~İsanenin içini gösteren bir 
sıın dercediyor. 
Burası bir hapisaneden. fazla 

nücr;n kadınlar için bir in~ 1 

vagah te kil ediyor ve burada 
bu günahkar kadmlann işle

dikleri cürümlerden peşiman 

olarak temiz ve nezih hayata 
alışmalarını temin ediyor, ne
t~kim resimde göriillen kadın
lar birer nıücrimden fazla 
birer rahibe hissini veriyorlar. 

İiil&Iiahmer kon-! Marangozlara 
eresi cumaya ispirto yok mu? 
nu cuma gu"nü Hilaliahme

t" 
~ıı senelik kongnsi Darül-

tıuıı konferans salonunda 
il~tcdilecektir. Kongrede oku

~ilcak rapor ihzar edilmiştir. 
li~tı~a, Hilalialımerin bir sene-

ıcraatı izah edilmekte ve 
~ld 

asız çocuklara yapılan mua-
~tıct mühim bir kısım tut-
aktadır . 

~ ~"Porun kıraatini müteakıp 
c:{e\j idare İntihabı yapıla
' lır. 

~larangoz ccn1iycti
nin tc~bbüsü üzerine 
i\1üskirat idaresi, sırf 
ınobilva in1ah'ıtında 

" kullanılınak üzere pi-
yasaya (~.~.) kiloluk 
isdirtolar çıkaracak
tır. İdare henüz hu 
ispirtoları çıkarn1a
mıstır. Ceınİyet İdare . -
nezdinde te~chbüsiinü 
tekr: rlaıııı~tır. 

llusumat muhafaza 
llliidürlüeünden: 
<llt Saray bumundaki muhafaza memurlannın yatakhanesi 
~il~tıdaki beton kemerin tamiratı münakasai aleniye ile müna
lati ara. konulmuştur. münakasa kanunundaki şeraiti haiz olan 
liııJ crın müdüriyetimizdeki keşif ve şartdamesine ittila husu
tıırıı crı sonra depozito akçelerile münakasa günü olan 13/4/929 
llıiit artesi günü saat on dörtte müdüriyetimizdeki komisyona 

h. ilca.atlan. 
ulllıij --~~~~~-~~~~~~~~ 

0 rakopulo bira~crlcr rakı fabrikasın~an: 
~~rl ç • yıldız markalı DÜZ RAKISI alındığı zaman şışcler 
hoRa ~r;:dcki inhisar idaresinin bandrolunu ve imzamızı havi 
llıııht 1 lannın muntazam bir halde olmasına dikkat olunmasını 

creın m" t ·ı · · d · d · uş erı erımız en rıca e erJz. 

-
Baron 

• 
bir yumrukta yere seri/

öteki haydutlar da ... mış, 

-83- ,\'akili: A. Cemalettiıt 
'Ôjen amca mecnun Baronu 

görmemiş gibi davranarak 
hem parmağındaki yüzüğü 
seyrediyor hem de böyle söy
leniyordu. 

Öjen amca birdenbire kapı
nın kilidini yavaş, yavaş dön
düğünü ve kanadın rezeler 
üzerinde devir yaptığını işittı 
Fakat sol elinin tırnaklc.rını 
avucuna batırarak ve fevkal
beşer bir gayret sarfederek 
hiç bir şey işitmemi~ gibi dav
ranıyor ve yüzüğünü temaşada 
güya devam ediyordu. 

Ba:-on do Kastriv iptilasına 
mukavemet edemiyerek odaya 
g;rnıiş ve Melike Belkısc ait 
olduğunu işittiğı taşı yakın
dan görmek onu elleri arasına 
alarak sevip okşamak arzusu
na mukavemet edememişti • 

Simdi o mümkün olduğu 
kadar gürültü etmemiye uğra
şarak Öjen amcaya yaklaşi
yordu. 

Nihayet mösyö Kroşe baro
nun nefesini ensesinde hissetti. 
ve yıldırım süratile arkasına 
dönerek yumulu yumruğu 
baronun çenesinin altına ya
pıştırdı. 

Baron dö Kastriv Öjen 
amcanın Allahına sığınarak 
yapıştırdığı yumruğu yer ye
mez gık bile demeye vakit 
kalmadan bir cismi camit gibi 
yere yuvarlanmıştı . 

Öjen amca yerde yamn ba
ronun üzerine eğildi ve ken
disini aramıya başladı ve se
fil herifin rüvelverini, anah
tarlannı kaparak odadan dı
şarıya fırladı. Ôjen amca ta
banca elde dehlize çıkarak 
mücevherli odaya mülasık 
odanın kapısı önünde durdu. 

Zavallı adamın alnından so-

Kellerin ıslığını müteakıp 
korkunç bir kahkaha işitildi 
ve sırtlan dili dişarda odaya 
girdi. Sırtlanı görünce Tilki 
sert bir havlayışla kendinden 
üç misli daha cesim bir düş
manın üzerine saldırmıştı. 

Bir dakika zarfında iki 
hayvan bibirinin üzerine sal
dırarak adeta bir vücut teşkil 
ettiler. Evvela sırtlan bu ani 
hücum karşısında şaşırmış 
hele tilki cesim düşmanının 
kuyruğunu dişleri arasıa 
alıpta biitün kuvvetile ısır
dığı zama ı vahşi hayvan 
ıztıraptan deliye dönmüştü. 
Lakin nede olsa bir köpek 
uzun müddet bir sırtlanla bo
ğuşa~azdı. Öjen amca tilkinin 
gittikçe zebun düştüğünü go -
rilnce silahını ikinci defa ola
rak istimal etmek mecburiye
tinde kaldı ve « Uğursuz ka -
ya11 nın gülen hayvanı debele
nerek bu fani dünyaya gözle
rini yummuş oldu. 

Badehu Öjen amca elindeki 
rüvelveri zevcesi Evelıne uza
tarak: 

- Kelleri gözden kaçırma, 
dedi, şayet parmağını kıpırda
tacak olursa bila merhamet 
ateş et .. Tilki sen de burada 
kal icabında sen de vazifeni 
yaparsın. Bunun üzer\ne Öjen 
amca mücevherli odaya avdet 
etti. 

Polis hafiyesi kapıdaki pen
cereciği açıp içeriye bir na- J 

7ar fıalattığı zaman Baron dö 
Kastirivdc inleyerek ve bir e
lile çenesini tutarak ayağa 
kalkmiya uğraşıyordu. 

Baron Bruno dö Kastriv a
yağ kalkınca iki kere sağa 
sola çevrildi, ğözlerini kırpış
tırdı ve alık alık etrafına ba
kmmıya başladı lakin nazar- ' 
lan pencerecikten bakan Öjen 
amcanın simasına tesadüf e
dince gözleri ateşler saçmıya ğuk ter damlaları sızıyordu. 

Ya elindeki anahtarların hiç 
birisi o kapıyı açamayacak ] (Mabadi var) 
olursa!.... l••••---==-==•••11 

başladı. 

Öjen amca titrek ellerle 
anahtarları sırasile kilide so- • 
kup çıkanyordu. Nihayet 
anahtarlardan birisi kapıyı 

açtı ve Öjen amca . bir deli ı 
gibi odaya atıldı. 

Evelin ve Elzi elleri, ayak- J 
ları bağlı birer kanapeye 
oturtulmuşlardı Her iki kadı
nın siması ölü yüzü gibi sarar- i 
mış korku ve dehşetten göz
leri büyümüştü. Kadınların 
başı ucunda hintlilerden birisi 
elinde bir pala ayakta duru-

Seyri se a~n 
Jzn1ir sürat postası 
(İzmir ) vapuru 22 Mart 

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

( Ivan Mojokin) v·e 
( Bricitte Helm) bir
. likte filim yapn~rorıar 

' . 

• 

Amerikadan Almanyaya dönen (ivan Mojokin) (Ufa) şırketin· 
de) çalışmaktadır, San'atkar elyevın, Almanyanın en maru. s:
nema yıldızı (Bricitte Helm) ile birlikte yeni bir filim yapmıya 
başlamıştır. Çevrilen eser (M:ınon Lesko) dur. Resimde bu 
filimin bir sahnesini görüyorsunuz. 

(Rejinalcl 1 eı1ııi) 
sey ~1l 1e:tti ı ıcle 

cılayı 
• 

Amarikalı marnt sinema irnmiği (Re;iııald Denni) yeni sine• 
rca yıldızlarından (Betsi Li) ile evlenmiştir. San'atkar kan koca 
elyevm Balayı seyahatinde bulunmaktadırhr. 

Rejinald Denni bu seyahatten sonra eskisi gibi "Üniversal,, 
şirketi hesabına filim ypamakta devam edecektir. Resmimiı 

( Rcjinald Denni ) ve ( Betsi Li ) yi düğün günü gösteriyor. 

yordu. Bozca ada postası 
Kapı şiddetle açılınca hintli 

başını çevirdi ve Öjen amca- (GELİBOLU) vapuru 2 ;) 
9 va~ın<la akti)r ' \:eni vılclızlar 

1 • 1 J 

yı görünce palasını kaldırarak Mart Cumartesi 17 da idare : 1, 
atılmak istedi. Fakat Öjen rıhtımından hareketle (Geli-
amcada vazıyeti kavramış ve ı bolu, Lapseki, Çanakkale, 

soğuk kanlılığını kaybetmemişti. İmroz, Bozcaada)ya gidecek 
Hintlinin üzerine saldırdığını ve [ Çanakkale , Lapseki , 
görünce rüvelverini herife tev- Gelibolu) ya uğrayarak Ge-
cih etti ve tetiğe dokundu ve 

1
_I_e_c.ek_t.ir_. ________ 

11 güm!. Diye patlıyan silah se-- , A t 1 t 
sini müteakip Hintli acı bir , na ya POS 3'.l! 
feryadı ıztırap kopararak yere 1 ( ÇANAKKALE ) vapuru 
yuvarlandı: 24 Mart Pazar lOda Galata 

Ôjen amca artık hintlile rıhtımından hareketle (İzmir, 
meşgul olmıyarak iki kadının Küllük , Bodrum , Rados , 

-bağlarını çözdü ve: Fethiye, Finike, Antalya] ya 
- Kaybedilecek bir sani- gidecek ve dönüşte mezkür 

yelik vaktimiz yok, dedi. Pe- iskelelerle birlikte (Dalyan, 
Marmaris, Sakız, Çanakkale, şim sıra geliniz. 

Evelin ve Elzi alelacele aya- Gelibolu ] ya uğrayacaktır. 
ğa kalktılar. İki kadın derin l·-G~a~la•t•a-~k·ö-pr•iı'."". -:b•a•ş•ın·d~a·I 
bir yeis ve nevmididen ani merkez acentesi. Beyoğlu 
bir memnuniyet ve ümide :? 

3 6 2 düşmüşlerdi. 
- Gürültü etmeden beni Mes'adet hanı altınde da-

takip ediniz çocuklar! İrei mahsusada şube acentesi 
Bu surette Öjen amca önde 1 İstanbul '.! 7 40 

iki genç kadın arkada methal 
salonuna muvasalat ettiler. 

Salonda Keller arkası ken
dilerine dönük bir kanapeye 
kurulmuştu. 

Öjen amca Kelleri gördü: 
- Kollar yokarı! diye gür

ledi. 
Keller derhal ayağa fırla

dı ve hafif bir ıslık çalarak 
kollarını kaldırdı. 

Emrazı dahiliye 1 

\ 7eren1 1 
ve göğüs hastalıkları mütehassısı 

J?oktor • 1 
ŞEKIP HABiP, 

Ayasofya Yerebatan Hacı ' 
Süleyman apartımanında Cu -
martesi Pazartesi . Çarşamba 
ve Perşembe. Tel. lst. 3035 

( Rişard Kuper) Amerikada 
siema aktörlüğü yapmıya baş
lıyan mini mini bir çocuktur. 
9 yaşına yeni basan ( Rişard 
Kuper) elyevm ( Everet Har
ton ) ile birlikte filim yap
maktadır. Küçük san'atkiirın 

sinemacılığa olduğu kadar 
musikiye de istidadı vardır. 

Sinemacılar ( Rişard Kuper) i 
bilhassa sesli filimlerde çalış

tırarak bu kabiliyetinden de 
istifade etmek çaresini bul
muşlardır. 

( Evelin Brent , lollivutta 
kısa bir müddet zarfında çok 
parlak muvaffakiyetler kaza• 
nan yeni bir yıldızdır. 

İstanbullular sc. n defa ola
rak (Tuzak) ve (Son Emir) 
kuıdelelerinde seyretmişlerdir. 

Resmimiz san'tkarı en yeni 
eserinde gösteriyor. 

inei izcc ve Fransızça 
J)ershanesi 

ti usl.ısi dersıer 

Tepepaşı. Numar~ 51 Ha
çopolu apartımanı. lngilizct· 
ve Fransızca muallimi. 

) 

( 
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mana.ı.esı so.mgı N. nevı tamamının kıymeti 

atik cedit atik cedit muhammeni 
B eyoğlu Hüseyin ağa mektep Bayram 12 29 kagir hane lira 7000 8 taksitte 

Müştemilatı: Bödrum katı odunluk ve kömürliik ve mutbak. Zemin katındd: büyük ve 
fiüçük iki oda. Birinci katında biiyük ve küçük iki oda bir hala ikinci katında üç küçük 
o<la bir hala dördüncü katında bir küçük oda ve bir sandık odası." Beşinci kat taraça ve 
~: ·remitlik olup eiektrik ve terkos suyu tesisat ve tertibatını havidir. 

Bedeli sekiz sene ve müsavi taksitte tediye edilmek üzere balada evsafı ' muharrer ba
·~nin «7000» lira kıymeti muhammene ile ve kapalı zarf usulile mül!(iyeti müzayedeye 
çıharıldı. 8 / 4 /929 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 te teklif zarfları küşat ve 
b ..ıistizan hazineden alınacak emre göre muam~le ifası mukarrerdir. Taliplerin yüzde yedi 
in : uk hesabile 525 lira teminat akçelerini mal sa.ndığına teslim ederek alacakları makbuz 
vl'ya muteber banka mektuplarile yevmi mezkurda emvali metruke satış komisyonuna 
m'lracaatları. 

J,,.n lLl manaııesı sokagı l'I. nvei kıymetı 

lira beeeli 
!30.Jaziçi Yeni mahalle atik pazarbaşı •• maklup ma dükkan 4000 muhammenesi •• 

cedit mektep cedit 1 hane 
7600 mefsuh bedeli 

ihalesi 
r hiştemilatı: 

tı oda, iki mutpak, 4 hala, sarnıç ve bir mıktar bahçeyi havi. 
Balada evsafı muharrer hanenin bedeli sekiz senede mukassten tediye edilmek üzere 

~ 2 1'3'929 tarihine müsadif pazar günü saat 15 te temdiden müzayedesi mukarrerdir. 
Taliplerin bedeli muhamminesinin yüzde 7,50 hesabilc 300 lira · yey akçeleri ve ya mute
ber banka mektuplarile emvali metruke satiş ko~isyonuna müracaat eylemeleri. 

N. temamının 

ınahalle~i sokağı atik cedit nevi kıymeti muhammenesi 
lira 

Beyoğlu Hüseyin ağa Bayram ve Yeşil 21 29 kagir apartıman 10,000 8 taksitte 
Müştemilatı: Bodrum katile beş kattır. Bodrumda kapıcı odası odunluk ve kömürlük. 

Birinci dairesi yedi oda bir mutbak bir hala ikinci ve üçüncü dairesi beşer oda bir mut
bak bir hala dördüncii dairesi üç oda bir mutbak ve taraça kısmı çamaşırlıktır. Elektrik 
ve terkoş suyu tesisat ve tertibatını havidir. 

Bedeli sekiz sene ve müsavi taksitte te'diye edilmek üzere balada evsafı muharrer 
apartımanın 10,000 lira bedeli muhammen ile ve kapalı zarf usulile mülkiyeti müzayedeye 
çıkarıldı. 7 4 929 tarihine müsadif pazar günü saat 15 te teklif zarfları küşat ve bilistizan 
hazineden alınacak emre göre muamele ifası mukarrerdir. Taliplerin yüzde yedi bucuk 
hesabile 750 lira teminat akçelerini mal sanclığına teslim iderek alacakları makbuz 
'lluteber mektuplarile emvali metruke satış komisvonuna 

1 Damla 

PERTEV 
Tür ·ye ziraat bank~sı 
müfettiş namzetleri 

müsabakası 
1 Nisı:ı 1929 tarihinde yapılacak olan imtihanla 15 müfettiş 

namzedi alınacaktır. İmtihanlarda muvaffak olanlara başlangıç
ta 120 lira aylık ile seyahat ve teftişlerde yol masrafından 
ayrı olarak 5 lird yevmiye verilecektir. 

·~fi' Esansı 
~ Mendilinizi bir hafta 

'l muattar kılar. jc 

Müfettiş namzetleri stajlarını bitirdikten sonra müfettişlik 
imtihanı vererek müfettiş olacaklardır. İmtihanlarda ve teftiş -
lerde fekalade muvaffakiyet gösterenlerden ecnebi lisanı bilen
ler bir sene müddetle Avrupa.ya gönderileceklerdir. 

Talip olanlar kabul şartlarını öğrmek için Ankarada ban -
kanın tefti~ müdürlüğüne bulundukları yerdeki ziraat bankala
rı:ıd;: n alacakları beyannameyi ·doldurarak göndermek ve ya 
l»zrnt vermek suretile müracaat edebilirler. 

BÜYÜK 

r A YY ARE PİYANKosu 
KEŞİDELER HER AYIN 11 İNDEDİR. 

3 .t~ cii l!~e~r.~e~ 11Il nii-.. . • n 11929 
BÜYÜK İK~AMİVE 

40,00() LİRADIR 
A YlimCAg 

20,000 
J,),0()(_) 
12,0()0 
1(),()0(_) 

LİRAL1K fül~YELE~ 
ve 1 ()()()() 

Liralık bir Mükafat 
1J11 f(tSİ<le,l( ~ ( · • 

l ~ti l 
~ 

6 ı,~()() nuınara f<'azanacak 

• 

ıDOKSA 
En nıi;ken1-

I nıel Ye ta 111 
, avaı-lı santtll" 
1 • 

1 J)akika şa-:;-
' . 
nuız, ten11-
ııat l1 ' ~' eh

' v~ı. fiatla -;a
' tılın<l l·t adı r. 

H:ı .. r ı ..... at ı.1 · 'Jrl.ıt '· l 

1 • ıpt nn . ntr~. 

,, 

Uit.ardo ı,.-, - i 'ı• h i ı'<ıtlı•ı·i 

j.,_· ~ ıı l,uJ 1 f :ı, ızl ı hın _ tı ; . .ı 

l l ı.: r cin ~ ""'a ı dl·fö": 

Zayi 
Çangrıda İlgaz askerlik şu

besinden ald!ğım terhis tez• 
kercsini kaybettim. Y.eııisi • 
çıkaracağım , lıiikınü yoktur. 

Tahta.kalede Küçiik. Mıış
tafa paş::ı hanında p \11 

oğlu Hüseyin bin ,...,._,.,, 

• 

- r.n 

l\: () ııseı~,:·.ta tıı\ T t~ı~ı ı ı ( 1 ıı ı ı 
o 

111eşlı tı ı· ınezuı1 

Afife Han1m 
Tarafından 

ODEON PLAKLARINA 
İMLA EDİLEN TÜRKÇE 

Ali baba 

l' laçlarlnlZI ~ahçekapı?~ Salih Neca!i. eczanesinde 
. ıhzar ettirınız. Reçetelerınız taze ede-
viye ile, ciddi bir dikkat ve istikametle yapılır. Dakik idrar 
tahlili 165 kuruştur. 

Hall·s Balık yag'"' I Bahç~kapıda Sal~h. N~cati ~c-
zanesınde taze bırıncı morına 

balık yağının kiloluk şişeleri 90 kuruştur. Mağşuşiyetini ispa~ 
edene bin lira var. 

U.. k •• d 11 " • d Çocuk gıdaları e~ s u ar 1 ara muı e zik, pantalon mu-
şamba, göğüslük, şiringa lastiği, Cam şirinğa, lastik sonda, de
rece gibi bilcümle eşyayı sıhhiye ile krem, diş macunu, podra, 
kolonya, esans gibi tuvalet eşyaları uncular sokağında yeni ıtrı

lev,azımı tıbbiye mağazasında ucuzca tedarik edilir. 

ıvıevsım munasebetıle [" t f ait her cins cam, filim, kart 
~:o ogra a kağıt, ka~ton, album, maki-

ı na ve saır eşyalarımız gel-
miş ;e gayet ehven fiatlarla 

İstanbulda, Bahçekapı tramvay durak mahallinde: 

Kopernik Haçaduryan 
Fotograf •malzeme deposunda satılmaktadır. 

Mekteplilere mahsus ;:~~tcet:; 
veren fotograf makinaları 

- Y ALNlZ 2 ' liradır 
Taşra mekteplilerine lazım gelen izahat derhal verilir 
DİKKAT: Geçen sene görmüş olduğumuz rağbetten 

dolayı bu sene dahi mağzamızdan alınan filim ve camla
rın banyoları (Developpemant) meccanen yapmakta devam 
edilmektedir. 

istanbiıl Liman işleri inhisarı Türk anonim 
şirketi idare meclisi riyasetinden 

Ticaret kanununun 361 inci maddesi mucibince hissedaran 
umumi heyetinin zirde yazılı me~eleleri müzakere etmek üze
re 21 nisan 1929 Pazar günü sa~t on beşte şirketin İstanbul
da Sirkecide kain Liman hanında idare merkezinde fevkalade 
toplanmıya çağırılması takarrür etmiştir. 

Mezkür kanunun 385 ve 386 ıncı maddeleri mucibince bisse
.clarların esaleten veya vekaleten dahili nizamnamenin 26 ncı 
maddesine tavfikan toplanma gününden evelki on gün içinde 
11isse senetlerini şirket idare merkezine veya Türkiye iş Ban
kasının merkez ve şubelerine tevdi ile mukabilinde alacakları 
makpuzu idare meclisine irae ederek dühuliye varakası alma
.tarı muktezidir. 

Müzakerat ruznamesi: 
1 - Şirketin imtiyaz mukavelenamesinin birinci maddesinde 
ünderiç dalğıçlık işinin mezkür inhisar mukavelesinden tayyı. 
2- İmtiyaz m··kavelesinin beşinci maddesinin "kinci fıkrası

nın tadili. 
Aslı 

İşbu tarifeler şirketin inhi
n tahtında bulunan hidematın 

ce eri İçin ihtiyar edilen me- 1 
sanıfi umumiyeye yüzde on 
beş .temettü zam ve ilave e
iİilınek suretile hesap olunur. 

T ııd i l teklifi 

işbu tarifeler şirketin inhi
sarı tahtında bulunan hidema
tın beheri için ihtiyar edilen 
mesarifi uınumiyeye yüzde do
kuz temettü zam ve ilave o
lunmak suretile hesap olunur. 

Tfu.k dlş -ta_bipleri 
·fiinden: 

umumi katip-

salı günü büylik hoca ( Halit Şazi ) nin vefatı 
ediyor. Her sene olduğu gibi bu sene de 

arkadaşların o sabah 9,35 te köprüden 
olan vapurda hazır bulunmaları rica 

Erkek vücudunu 
güzelleşUren 

Roussel 
Kemeri 

Bedeninizi in
C<ltlr. Otomatik 
bir masaj tesirilc 
,,.maıır. Hususi 
tlz)·ik.i ~c tr.Xosu
nun rltstikiyctiga· 
~·et mukavim ol· 
rna:;ı hasebiyle ar-
7.U olunduğÜ ka 
dar U7.ayabilmesl _...ınıs•u 
5a)'esindc her iki 
tarafı temamendo-
ğrultur. Sizi gençleştirir. \ 1ü"'udunur.u 

yumu~ncır \.·c sıklaştırır. . . 
llizr,at teşrifınizde Hya sipariş verdiği· 
nizde karnını zın kutru belinizin irtifa1111 

şantimccro ile bildiriniz. 
ı\lusa\· \·cr llrlfemizi l~ıcylnlı 

Veı:Ane satıı mehA!ll: 

J.Rou~§el 
de Parls 

; ube>i: lleyoğlunda, Tünel mevkiinde. 
N• ~ 

Fi:ıtı 6 l .irıdan itibaren. 

--- -~ 
Tophanede Sebil bey rna' 

halle ve sokağında cedid 9 
No. hanede mukim iken el' 
yevm ikametkahı meçhul olall 
Haydar Faik beyt': 

İstanbul icrasından: 
Tevfik beyden borç aH ;:· 

nız dört yüz elli liraya m ı'c!· 
ı bil ve'a ~n m~'r.ığ b1\ada .. , 

muharrer 9 No. hanenin yıı 
doksan iki hisse itibarile alt· 
mış sekiz hissesi icraya vaz e~i· 
lerek ikametgabınızın meçhuh' 
yeli ha.sebile ilanen tebliğatıı 
karar verilmiştir. Tarihi i!andall 
itibaren bir ay zarfında 926 • 
7746 dosya numarasına bil' 
müracaa defaten borcunutıl 
vermediğiniz ve ya itirazı .k~; 
nuni dermeyan eylemediğıll' 
takdirde mezkür hane hiss~'· 
"inin bilmüzayede satılacııg' 
birinci tebliğ makamına k ııir11 
olmak iizre ilanolunur. • 

.., , 111 C..'({11ti11 i/,/11 tlfn/İ'·;ı 
Kurıı~ 

6ıncı sahifod~ santimı 25 
50 
80 

Sinci " « 
4iiıı cü 
3üncii 
2nci 
linci 

(( 

« 

« 
(( 120 
(( 200 
1( 400 
·---_/ 

l'clg-nd': i-.taıı·l~ul S:ı•11 

ilan mulıteviyalma dil;kat,11 
ılunmi!lda beraber lı u lnısııs 

mes'uliyet kabul edilın!ı· 

Gazetemizde intişa. edeli 
biit\in y::ızıl;ı.rın hakkı 

mahfuzdur. / 

Abone şartları oO 
V ayetler için: Senelik 1 ~oO 
altı aylık 900, üç aylık t' 
kur~ş~r. Ecne~I ınernlek:ıtı 

r ıçın: Senelik 3000, 
ayiık 1600, üç aylık 

900 kuruştıır ./ 

Şevval 10 1347 . ./ 
--~~~~~~·----

-; rk diş . tabipleri cemiyetinden: 'f 'rd·ı ·i111 ~ ı.3 
Güneş 6 01 Akşaın 19°52 

,·tnı 29 ncu et.ma .günü h°ey'e_ti umumiye toplanacağın- Oğle 12:21 yatsı 1
4

•z.3 
tii(tı · umıı ;ııa .arkadaşlarımizın yevmi mezkürda saat 10 da . ikindi 15,47 .(ınsal< . ~. 
Türbe civ;,1 • la sabık Hilalahmer . J>inasında cemiyet merke- ğıf 
_ ... ~ t.> ;rifl, ınercudur. Mes'lll müdür: Seli11ı fl/J 
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