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Bir bankanin cari hesap amiri olan bir Ermeni de ''20,, bin lira 
vurarak Avrupaya kaçtı - Seferlerde tehlike: Karadenizdeki 

büyük buz .parçal~n Boğazı ve .Marmarayi kapladılar. 

l1üNDERİCAT 
.:ı - nci sahifemizde: 

Telgraf, Polis hahrrleri, 

ve e~ure 

3 - ncü sahifemizde: 
(;Ünün tarihi , Kuri. sütnunu 

Seyit Ali rci•, Orta oyunu. 

1- ncü sahifemizde: 
Scı-seriliğimin hatıraları, 

llir avuç küt , \u;uı 

5 - nci sahifemizde: 
Siııı na sütunu, l)iin\";\ .~üunu, 

Saat <ı r ~ :t ü Jıiç çatır nu? 

Li11dheı~g 
/(arısı icin mes · 
leğini b;rakıyor 
~Cşhur t ... - · · • 
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ıew 
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1 1.~iı·a, bu zat, J,ızih• C\'• 
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1111ikten sonra J,iııdh(•r. ııı ı··ı 

11.l· . ı en layyarcdlil.: yaıı-
, .. a.~ııu islcıucıuis, oıla hu ,.,,., . 
Ilı 1 kabule ıucchur ol
~lur. 

Yapılmadan yıkılacak mı? 

JB)ir di a er 
Bir başkasının arsası 

üzerine yapılmış 
İstanbul id. ' 

rei hususiyesi j 

Yerebatanda · 
b- d" 1 ır verem ıs-

panseri yap -
tırdı. Bina bit- ı 
. . d" b ' tı, şım ı, azı t 

ufak tefek ek
siklerin ta -
mamlanmasma 
çalışdıyor. Bun
lar da uzun 

ı sürmiyecek ve 
yakinda bina 
hastalara aç!-

lacak. Fakat Ba~lwsınııı arsası ıi::crine inşa ellİfJı 
bina bitmekle iddia ediif'ıı dispııııser 

hastalar muayeneye başlan - varımızın malzemesi dispanse-
malda iş bitmiş olmıyor, bel- rin inşasma sarfedilmiştir. 
!,i yeniden başlıyor. Zira ha- Dıvarın yerile arsamızdan 
zı kimselerin iddiasına göre da bir mıktar yer alınmak 
dispanser binası yapılırken suretile dispanserin temeli 
yanmdaki arsaya tecavüz kurulmuştur. 
edilmiştir. Bu arsa Azize adlı Binaenaleyh tecavüzün iza-

lesile kullanılan malzemenin bir hanımla iki yetim çocuğu-
na aittir. iadesi için kadastro mahke-

' Bu iddia ile kadastro mah- mesine müracaat ediyoruz.» 
Kadastro mahkemesi bu 

kemesine müracaat eden Azize 
hanımla iki yetime çocuğun 
vasisi bulunan Ayasofya camii 

ikinci imamı Tahir efendi şu 
iddiayı ileri sürüyorlar: 

- Sahibi bulunduğumuz 
arsaya, dispanser arsası ile 
bizim arsa arasında hattı fasd 
olan ve bize ait bulunan dı
var yıkdmak suretile tecavüz 
edilmiştir. Aynı zamanda dı-

iddiayi tetkik etmektedir. İd
dia sahipleri haklı çıkarlarsa , 
mahkemenini selahiyeti veç
hile, uzlaşmak teklif edile
cektir . 
Uzlaşmak istemezlerse, ar

salarından alınan kısım ken
dilerine iade edilecektir; ki 
söylenildiğine göre, bu da 
dispanserin bir kısmının yık
ması suretile kabil olacaktır. 

. 
ihtilas 

Dünkü nüshamızda hazine
nin «400» bin lira zarar etmek 
üzere iken işin anlaşılarak 

bu hakkın zayi olmasının önüne 
geçildiğini yazmıştık. Bu ha
bere ait yazı, müessif bir 
tertip karışıklığına uğramıştı~. 
İtizar ederiz. 

Bir iflas 
Galatada Perşembe pazarın

da şişe taciri lliya Levy efen
dinin ikinci t;c~ret .,,~hk•'11f'-

siııcc iflasına korar vwr.:r.Jişt.r. 

Buzlar 
Bütün boğaz. 
ve Marmarayı 
kapladılar 

Son kar fıbnası ve soğuk
lar yüzünden Tuna sahilleri 
kamilen buz tutmuş, havalar 
açar açmaz bu buzlar, üçer, 
dörder metre boyunda ol
mak üzere karadenize ya
ydınışlardı. 

Hatta bu yüzden Karade
nizde vapur seferleri bir haylı 
mijşkülleşmi~i. 

İki gündenberi esen hafif 
lodosun sevkile bu buz kitle
leri akşamdan itibaren boğaz
dan içeri girmiş ve büyük bir 
saha dahilinde marmarayı da 
istila etmişlerdir. 
Boğazdan aldığımız malu

mata göre bunların asıl bü
yük parçalan öğleden sonra 
Marmaraya dahil olacaklardır. 
İçlerinde mavna büyüklüğün
de olanları da vardır. 

Bu sabah, Marmara açıkları, 
( Mtıha<li ildıwi salıit'f'dc ) 

şey! 
de tayyare 

niçin dolaşıyor 
acaba? 

Pazar ve Pazartesi günleri, 
iki gün arka, arkaya İstanbul 
afakında beyaz renli bir tay
yare müşahede q 
edilmiştir. ~ 
Motörünün 

sesi işwilmi - , .- ' 
yecek kadar yükseklerden 
uçan bu tayyare yalnız şehri

mb.in afakında uçmakla kal -
mamış, mülhakat üzerinde de 
bir müddet dolaşmıştır. Hüvi
yeti meçhul olan bu esraren
giz tayyarenin milliyeti ve uç
masının sebebi anlaşılmamıştır, 

Dertli aşıl{ 
Tek telli sazını 
fırtına alıp gö-

\ _ türmüş! 
. << Tek l 

l 

li saz tiıtiı·i
Yiııı )) tlİYC 

~o lw k lar ~la ,! 
<lola~an a~ıl; -
Cnııal, 'ilfı- 1 

yt•h• hir is-
1 hla ile ıııü· 
raeaal cdC'
l'<'k !Jl'ı;t•ıı 
!JÜnJ,ü fırlt· .\-::;ti~ (}• ~ıııİ 
nada sazımı. Plt•ıHlı 
Jiırıhlıflııulaıı halıislc kon
ılisiıw saz teılarikiııi rica 
('lnıisliı'. . \-::;ık (;eıııal, ay
rwa Eıııaıı<'ll' de ıııiira<'a
al <'lnıi~I iı•. 

Sadettin B. ~eliyor 
Sanayi ve ınaadin 

bankas; ınüdürü Sa
dettin bey bugün ı\n
karntbn ~ehriınize gc
le<.:.'1-:ir. 

Mefefmek gibi olmasın 

Bu senenin en parlak 
müsameresi oldu 

Dıiıı akşamki malbııat balosııııdaıı bir iıılibıı 

Matbuat b zun en hoş 

!osu dün gece tarafı sahifeler 
Perapalas sa- üzerinde anla-
lonlarında ve- şan ve tanışan 
rilmiş ve se- karilerle mu -
nenin en gü- harrirler::ı yıldı 
zel, en muhte- bir defa bir 
şem balosu ol- çatı altında 

muştur. yanyana bu -
Bizim balo- lunmaları, ko-

muzdur diye n u ş m a 1 a r ı, 
bitaraf değiliz dans etmele -
sanmayın. 

Bu hükmü 
verdiren mat
buat balosu -
nun diğerle -
rinde göremi
yeceğimiz hu
susiyetleridir. 

Evvela: Her 
gazete zevkine ı 

göre davetlile- ı 
re birer hedi
ye verıyor. 

ridir. 
Davetliler sa

at (10) dan 
itibaren (Pera
palas ) a gel -
miye başla -
ınışlar, gece 
yarısında balo 
en zevkli ve 
neşeli şeklini 

almışbr. 

Salonları dol-
duran şehrin 

Sonra gene en müıntaz ta; 
gazetecilik a - bakasına men-
lemini tasvir Or/a oyww ııııılwrririmi:e sup çiftler ara
eden bir orta ,'tıırııpıı yıi::diııiıı yöııderd(<fi sında meb'us
oyunu verili - resiııı ııe el ya::ısile illifalı !arımız, paşa -
yor. Daha sonra bir balo ga- lar, sefaretler erkanı, ecnebi 
zetesi çıkıyor. Fakat balomu- ( .IUahadi ikinci sahifede) 

Hangisininki yalan? 

IK\ ~ IK\ c 
Mahkemede nasıl bir- · 
birlerini ittiham ettiler 
Son günler-

de hukuk 
mahkemele -
rinden birinde 
karı, kocanın 

davalarını an
lattıkları tarz 
itibarile dik -
kati calip bir 
boşanma da· 
vası rü'yel e
dilmiştir. Bu 
davada kadın 
boşanmıya ta-
liptir, fakat 
bir börekçi 
olan kocası da 
bu talebinin 

( 11 ~ _1 {~') 

b:r an evci yerine getirilme - j sinde onun kadar hararetle 

( 
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Ftıtbol 
Mevsimin ilk 

milli macı , 
yapıldı 

Fransa ile Macar milli ta
tkımları bundan dört gün evci 
Pariste, mevsimin ilk milli 
futbol müsabakasını yapmış 

Fransızlar (3-0), Macar ta
mını mağlup etmişlerdir . 
Verilen haberlere göre, bu 

müsabakada Macarların yavaş 
oynamaları mağlubiyetlerine 
sebep olmuştur. 

Kısa paslarla ilerliyen 
Macarlar, Fransız takımını 
çok sıkıştırm.ışlarsa da hare· 
ketlerindeki yavaşlık 'yüzün
den pek çok sayı· fırsatı ka
çırmış ve 3-0 gibi ağır bir 
mağlubiyete uğramışlardır. 

Onlara mukabil Fransızlar 

geniş paslarla oyunu açmış 

ve son derece seri bir oyun 
tarzı takip etmişlerdir. Her 
ne kadar bu sürat Fransız

ları oyunun ikinci kısmında 
pek yorgun düşürmüş ise de 
Macarlar bundan, iddiaya 
göre istifade edememişlerdir. 

Takibata 
başlandı 

Galatada bir handa 
yazıhanesi olan ~lah
n1ut Ahmet nan11nda 
bir zatın neşrettiği 
ticaret salnan1esine 
Anadoluda bir çok 
abone yazdıi!ı, fakat 
hiç birisine salnan1e 
gönderınediği vaki şi
ka yetlerdcn anlaşılnıış 
hakkında kanuni taki
bata ba:;lanılmı~tır. 

israr ediyor. Hatta, daha zı -
ıde hararetle ... 

Bu ne iş? 
Gümrük me

mutlanna işlen_ 
el çektirildi 

Y eşildirekte Müiz Abra
ham isminde bir adamın ına
gazasında «3,. bin kaçak ru
velver bulunmuş, bir taraftan 
poli!ı, diğer taraftan da güm
rük idareleri mes' eleyi tahki
ka başlamışlardır. 

Zabıta tahkikatı esnasında 
bu ruvelverlerin gümrükten 
komisyoncu Tahsin Nahit ve 
İhsan Nurettin beyler tarafın
dan muamelesi görülerek çı
karıldığını tespit etmiştir. 

Haber' aldığımıza göre bu 
i~te beş bin lira kadar da bir 

para ile oynanılmıftır. 
Gümrilk idaresi, bu hususta 

sui istimalleri görülen memur
lara işten el çekf rmiştir. 

Zabıta tahkikatı henüz ik

mal edilmemiştit. 

1 İlk tedrisat n1üfettişliği 
Bakırköy ilk mektep mü

dürü Sami bey münhal bulu
nan ilk tedrisat müfettişliğine 
tayin edilmiştir. 

Solıtgu Romada 
almış 

İzmirde meydana çı
kan çuval sui istima
lini muteakıp Rafael 
isminde ve bu i.:'e 
ahikadar bir nıusevi 
tacirin tası, tarağı 

toplayıp soluğu_ ~?
mada aldığı bıl<lırıl
mektedir. 

Ticaret ıncktcbi alisi 
müdürü. 

Ticaret mektebi alisi mü
dürlüğüne muavin Hüsnü bey 
tayin edilmiştir. 

Evvela hanımın söylediklerini ı 
dinliyelim. Otuzbeş, kırk yaş
larında görünen , giyinişine 

göre orta halli, sakin tavurlu 
zevce, hakimin suali üzerine 
söze başlıyor : 

yok mu'?» diyordu. Samiler 
gülüşüyor, mübaşir. tarafından 
börı:kçiye, yiızü•ıü mahkeme
ye karşı dönmesi ihtar olu-
mıyor, lakin o dönüyor, 
biraz sonra kime lakırdı söy· 
lemesı lazımgeleceğini gene 
unutuyordu. İşte kocanın söy
lediği şeylerden bazıları: 

- Artık ben bu adamla 
oturmam efendim. Bizi biri
birimizden ayırınız. Evleneli 
iki sene oluyor. Bana bir et
mediği yok. Kaç kere şırak 
şırak tokatlar savurdu , pat 
küt dayaklar alb, göz açtır
madı, beni gün görmez oda
lara hapsetti. 

Sanki cariyesi imişim gibi 
muamele ediyor. Ben taham· ' 
mül edemem, beni bundan a
yırınız! 

- A!imailah bu kadının 
dediği gibi, beni memlekette 
herkes bilir: İyi adamım, hile
siz esnafım, uysal kocayım. 
Am'a lu kııdının ettiklerini' 
uymak olmaz. 0-a U"mak, 
yaptı! "rına göz yum-=ı.:.k Ö· 

küzlüktür! 
'r a!an diye anlattıkları ya

lan dolan değil, doğrudur. 

Bana « sen pis kokulu, kart 
, herifsin. Ben senden uzak 

olmak dilerim, yakınlık cehen
nem azabıdır» diyor, tövbe, 
estağfurullah! Sonra bu ka
darla da kalmıyor . Dahası 
var, benim yüzüme karşı «~e
nin kabak kafana çifter çifter 
dal, budak salınış boynuz ya
raşır. Ben sana paran için 
vardım, artık tükendi, seni 
istemem» diyor. Hey Allahım 
sakaltm elimde düşünürüm, 
« nedir bu başıma gelen ? » 
diye. Bana melmekette kız 
oğlan kızları verirlerdi, yaşı

ma başıma bakmadan. Ne ku
surum,günahım varmış ki, çattım 
böylesine. Kurtarın beni elin
den, büyülr sevap işleyin, mü
barek ramazan gününde. Bay
ramlığı için ayırdığım para da 
bana kalsın. Bu kadın, gayrı 
bayramlkı al basma entariye 
layik değil, a! 

- Peki, böyle eza, cefa 
etmesinin kendisine göre bir 
sebebi vardır elbette, haklı, 
haksız ne iddia ediyor? 

- Utanırım söylemiye, 
hakim efendi! 

- Burası mahkeme, bura
da davayı anlatırken her şeyi 
anlatmak lazımdır. 

- Bir az kapalıca anlatsam 
olmaz mı? 

- Elbette, edep dairesinde 
söyliyeceksim. Sebebini inti
kal edebileceğimiz şekilde 
anlatıver! Bunun üzerine Ha
nım, kocasının kendisinin bazı 
delikanlılara göz kırpıp kaş 
oynattığından şüphe ettiğini 
anlattı: 

- Hatta benim evladım 
yerinde bıyıkları terlememiş 
çocuklar bile beni seviyor 
sanıyor, gece, gündüz, dı~, dır 
başımın etini yiyor. Nedır bu 
benim çektiklerim? Namazın
da, orucunda bir kadın, hiç 
şeytana uyar mı? . 

ÜDa oturması söylendi. Ha
nım oturdu, kocası kalktı. 

Soruldu. sayledi. Fakat öyle 
bir söyledi ki, hiç durmaması
ya anlatıyor, arada bir sami
lere dönerek «Siz de söyleyin 
Allah aşkına, benim hakkım 

Neticede, tetkikat yapılmak 
üzere muhakeme başka güne 
bırakıldı. 

Avcılann içtimaı 

Avcılar ceıniyeti 
b 

., . 1 
azası :!gün ~aat ı u<..c 
bir içtin1a aktedccd.:
krdir. 

ı ~on Saat 2 Mat 

fiıT e 1 g r Dl}ft 
_lgbgr ~~~ i Yangın ~r:ı.n:a 200 bin lira 
Efgan da Son yi.,·mi dört 

aat icindtı. , 
N f • Emanet fanzi" 

e ecı /af bakiyesini 
Tavassut hare
ketleri sıklaş
mıya başladı. 
Bombay, 27 - Efganistanın 

sabık Paris sefiri jeneral Na
dir han buraya vasıl olmuştur. 
Mumaileyh vuku bulan beya
natında, muhasama halinde 
bulunan iki tarafı telif etmek 
için vatanına azimet etmekte 
olduğunu söylemi~tir . 

Nadir han Efganistan kuv
vetli bir devlet olursa Asyada 
sulhun temin edileceği fikrin
dedir. 

Nadir han evvela Celal
abada giderek kabile reisle
rile görüşecek ve ondan son
ra Kandıhara gidecektir. 

Fransa ve bal
kanlar 

Atina, 27 - Paristen bil<li
rildiğine göre "Tan,, gazetesi 
Balkanlardaki vaziyetten bah
sederken ecnebi bir s:yasetin, 
ortalığı karı;tırmakta olduğunu 

Bulgar kralı Boris ile İtalya 
hfikümet ailesi arasında sıhri 
münasebet tesis edilmek is
tenilmesi bu siyasetle ala
kadar olduğunu yazmakta 
ve Sırbistan ile Bulgaristan 
arasında bir mukarenet te
mini, yalnız bu iki devlet 
için değil alelümum balkan
lar sulhu için bir mesnet 
olacağını ilave eylemektedir. 

· olanlar 
Dün gece ve bu sabah dört 

yangın olmuştur. Aşagıya kay
dediyorıız: 

1 - Tatavlada Dökıneci

lerde «63» numaralı dükka
nın üstünde oturan Bedia ha
nımın odasından mangal dev
rilerek yangın çıkmış, bir yor
gan yanmıştır. 

2 - Langada Hadımodala
rı sokagında «2» numaralı Ha
lit beyin evinin bacası tutuş

muş, derhal söndürülınüçtür. 
3 - Dün gece saat "22,,de 

Dolapclerede İrmak ca,.ddesin
de İstepan efendinin yağ fab
rikasının kazanı patlıyarak 
yangın çıkmış, faorika tama -
men yanmıştır. Fabnka sigor
tasızdır. Tah~ikat devam et -
mcktedir. 

, 4 - Bu sabah Kadıköyünde 
Bahariye caddesinde kilise so
l kağında Yunan tebasından 

Kostantinin evinin bacası tu-
tuşmuş, sirayet etmeden sön
dürülmüştür. 

Efgan sefirinin 
yeni beyanah 
Efgan sefiri Gulam Ceylani 

han kendisi ile görüşen bir 
muharriri~ize Şunları söyle-
miştir. 

« Efganistandan yeni 
malümat almadım, fakat her 
halde vaziyet düzelmek üze
redir. Teceddüt ve terakki 
behemehal muzaffer olacakbr.» 

Bir çocuga isnat 
edilen cürüm 
Zabıta henüz 12 yaşında 

bulunan bir çocuk hakkında 
tahkikata başlamıştır". 

İddiaya nazaran Kara-
gömrükte oturan «12» yqın
daki Besim, kendi mahalle
sinde oturan «4» yaşİnda Ziya 
isminde küçük bir çocuğu 

kandırarak evine götürmüş, 
namusuna tecavüz etmiştir. 
Zabıta Besimi yakalamıştır. 

Karısını vurdu 
Bakırköyünde ( 1 O Temmuz) 

caddesinde 5 numaralı evde 
oturan Çorlulu Veli, bez fab
rikasında çalışan zevcesi 
Sevda hanımı dün akşam fab
rika kapısında karşılamış , 
kavga neticesinde ağır surette 
yaralıyarak kaçmıştır. Mecruh 
kadın hastaneye yatırılmıştır. 
Kavgaya kıskançlık sebep 
olmuştur. 

Tramvay çarptı. 
«1099» ~umaralı vatman Ö
merin idaresindeki tramvay 
Çenberlita.ş önünde yedi ya
şında Mustafa isminde bir 
çocuğa çarpmış, çocuk başın
dan yaralanmıştır. 

Bırakılan çocuk 
Dün gece Amavutköyde 

Aralık sokağa bir günlük bir 
erkek çocuk terkedilmiştir. 

Zabıta çocuğu Darülaczeye 
göndermiştir. 

Vurusan taife 
' 

foplıyor 
Emanetin tanzifat ve tenvi· 

riye resmi bakayasını tahsile 
karar verdiği yazılmıştı. Baka: 
ya mıktarı (200000) lira tul• 
maktadır. 

Emanet bu hususta lazıııı 
gelen defterleri hazırlamıştır• 
tahsilata yakında başlana· 

caktır. 

Bu sene 
Bir hahama g6" 
re neden şid11 

defli kış oldu?. 
Bu sene her tarafta şiddetli 

kış oldu. Ve buna sebep ola~ 
rak ta herkes bir şey söyledı 

Şimdi Selanik Hahamların • 
dan « Savul Haim Molho ~ 

efendi de şu fikri ortaya 
atıyor:«Bu zatın fikrine göre 
bunun sebebi, her 33 senede 
bir defa görüldüğü üzere Bah• 
nmuhitte havanın yumuşak: 
gitmiş olmasıdır. 

· Bu seneki gibi soğuk hava• 
!ara bir de (1815) senesinde 
yani 115 sene eve! tesadüf 
edilmişti. 
Dünya, bundan başka (37) 
sene sonra da müthiş bir kı.f 
geçirecektir. . 

Buna , bazf yıldızların tesiri 
sebep olacaktır . Bu senenio 
asıl yazı ancak Hazirandıı 
başlıyacak ve o vakit, göri!l• 
memiş bir tabiat güzelliği ue 
karşılaşacağız. » 

Araları ilçık! Atinadaki inlıidan1 
Atina, 28- Panelingon ga

zinosundaki inhidamda beş 

kişi telef olmuş ve 12 kişi 
yaralanmıştır. 

Beş ayda olan Kabataş iskelesi önünde de-

l mirli bulunan Soviyet bandı
yang ın ar ralı Kamp vapuru taifesinden ı 

Para sui is~ 
timalinderı Kondilis ve nuıhalefet 

Atina, 28 - Milli cümhu -
riyetperver fırkası lideri jene
ral Kondilisin muhalefet Lep -

hesine geçeceği hakkındaki 
haberlt:ri bizzat kendisi tek-

Etfaiye müdüriyeti tarafın- Vasili, Zima, Anderya, Mihal-
dan yapılan bir istatistike yo dün gece rıhtımdan sanda-
gfüe &on beş ay uırfında<<187» la L.nerlerken aralarında kav-
yilngın olniu~tur. ı b" b' ı · · b" k 

Eunhrın «l3»ü teşrini eve!- ga çı<mış, ır ır erını ıça • 
de "l 9»zu te~rmi san;dc «28» la yaralamışlardır. Bunlardan 
zi kanu.m evelc!e «43»ü de Andreyo. belinden ağır surette 
kanuPu sanidf' ••84» ü şubatta yaralandığından Beyoğlu has-
olmuştur. tanesine yatırılmıştır. 

1 ~;'.,~~'.;'! ... ~~!.?:,~ I~::: :,ı'üsı::::;; Buzlar 
( Hiriııl"i sahil'ı•tlı-n mahal) 

Saraybumu ile '- • .;üdar sa
hilleri, iç limanın bir kısmı 
kamilen beyaz Luz kitleleri ıle ' 
kaplanmış bulunuyordu. Bı.:nla
rın vapurlara çarparak bir 
kaza çıkarma!a. ı ihtimalind~n 

dolayı Şir~ ~ti hayr;ye seferle-
ri tatil editm:.~tır. SeyrısPb"n 

seferleri de imı{an bulundub;a 
yapılmı~ur. 

Bir çok yolcu vapurları da 
bu gün Karadenize çıkmaır.•ş- 1 

!ardır. Bir çok kimseler bilh<>ssa 1 
Boğaziçinde sahiliere toplanaral: 
memleketimizde bu görulm:- ' 
miş hadiseyi merak ve hay
retle temaşa etmişlerdir, 

Rasatane diyor ki: 
Bu sabah rasataneden al -

dığımız nıalünıata göre, buz 
kitleleri gece yarısından sonra 
saat .. 2,s,. ta tedıicen gözük
miye başlamış ve gittikçe artan 
bir süratle Karadeniz boğa
zını istila etmiştir. 
Boğazdan içeri giren buz

ların iki metre boyunda ve 
«50» santim eninde oldukları 
müşahede edilmiştir. Rüsumat 
muhafaza mevkilerinin ra
sataneye verdikleri malü
mat, Karadeniz boğ:!z:nın 

gazete muharrırleri, tanınmış 

yüksek ailelere mensup hanım
fendiler ve beyler hazır bulun
muşlardır. 

İki cazbandın neşelendirdiği 
salonlarda dans sabaha kadar 
devam etmiş, bu arada var
yete numaraları bunda., sonra 
orta oyunu yap.':nı~, kct:yon
iar tevzi ed .. mı~ ırP.ıte i( 

GÜrp~izler ve müsab:ı.kalar 

tertip edi' mi~tir. 
Saat .kide «Balo» gazetesi 

şen yazılarla son hava&' s1eri 
ile baloya iştirak edenlere 
takdim edi!mi~tir. 

Cazip ve mükemm"?l bir 
şekilde çıkarılan gazetede 
bilhassa Avrupa güz allik 
kraliçesine ait resim nazarı 

dikkati celbetmiştir. 

Üzerinde orta oyunu mu
harririmiz Osman Cemal beye 
ilan aşkı muhtevi (Elizabet 
Simon) imzalı satırlar bulunan 
bu resim çok hoşa gitmiştir. 

Malüm olduğu üzere, Eliza
bet Simon, geçenlerde intihap 
edilen Avrupa güzeller güze
lidir. 

beş kilo metre açığına kadar lJ h 
buzlarla mahsur olduğu mer- nayvan asta-
kezindedir. , • 1 nesi neler yaptı? 
Albanya ramıre 1 Hayvan hastanesınde 1928 

girdi senesi zarfında ( 802 ) beygir, 
(106) katır, (45) merkep (66) 
keçi, (128) köpek, (108) kedi, 
(11 O) tavuk, kuş ve emsali 
hayvanat, (22) sığır, (110) ko
yun dahili ve harici hastalık

larcl an dolayı muayene ve te
davi ~dilmi§lerdir. 

Geçenlerde Bulgarista" sa -
hillerinde kazaya ui"rıyan 
( Servis Msritim ) şirketine ait 
( Albanya) vapuru dün sabah 
tamir edilmek i!zere Boğaz
icine getirilmiş lstinye tamir
hanesine çekilmiştir . 

Modadaki «8» numaralı iik 
mektepte bu gece güzel bir 
müsamere tertip olunmuştur. 

Ma:ırif müdürü Haydar beyle 
biitiin ilk tedrisat müfettişle -
rinin ve Üsküdar mıntakasın -
daki «22» ilk mektep müdür
lerile muallimlerinin kamilen 
clavet edilmiş oldukları bu 
rı "saırere, tam bir aile mü -
uı· abesi şekl:ntie ve mümtaz 
b' r nezahet dahilinde cereyan 
e.tm' .fr. 

Haber aldığımıza göre, bu 
mtl:tepte açılan millet dersa
nelermin adedi "24., tür ve 
talebe mıktan "950,, dir. Bu 
talebenin üçte ikisi yeni 
harfleri mükemmelen okuyup 
yazmayı öğrenmişlerdir. İki 
gün sonra ilk devre talebe
sinin imtihanları icra oluna
caktır. 

Hintliler kapo
taj hakkı isti-

yarlar. 
Londra gazetelerinin ver

diği malümata göre , Hint 
meb'uslarından mürekkep bir 
ençümen, Hindistan sahille
rinde yapılan nakliyatın yalnız 
Hint gemileri tarafından icra 
edilmesini istemekte ve bunun 
için de bir kanun hazırlamak
tadırlar. 

Bu kanun kabul edilirse en 
fazla zarara oğrıyacak olanlar 
İnı;iliz kumpanyaln olacaktır. 

Ingiliz gazeteleri, Hintlilerin 
bu teşebbüsünü bittabi şid
detle tenkit etmektedirler. 

sonra ... 
Evrakı nakdiye sui istiına', 

linin ortaya çıkmasınC:a OsınaJI 
lı bankası mühim bir amil ol• 
muş ve paraları mübadele edeO 
Osmanlı bankası aradaki far" 
kı kükümetin nazarı dikkatiııe 
arzetmi.ştir. 

İstihbaratımıza nazaran, Dii• 
yunu umumiye idaresi, Osmall' 
lı bankasr ile arasında bir ne: 
vi sıhriyet olması lazım geldiği 
halde, sui istimalin zahire ib• 
racından dolayı bankaya kar" 
şı bir infial hissetmekte bu• 
lunmuştur. 

Bu infial bazı hugusatta keıı• 
di•ini hissdtiTmektedir. 

1 Zekat ve sadakai 

1

1 Fıtnn:zı Tayyare 
cemiyetine veriniı 

Havalarda Türk hakiıni-
yetini temin eden tayyare· 
!erimiz, tehlikeli zamanlarda 
vatanı müdafaa edecek eıı 
birinci kuvvettir. Zekat ve 
sadakai fıtrınızı tayyare ce· 
miyetine veriniz. Bu suret· 
le hava kuvvetlerimizin ço· 
ğalmasma yardım etmiş olır 
caksınız ki bundan büyii1' 

j vatani bir vazife olamaz. 

Madalya f ali ki 
İzmir 28 (A.A.) - rnr1' 

. . b ıattiJ tayyare cemıyetı te ern (t 

bulunduklarından dolayı taY>'~. 
madalyası ile taltifleri ci~~e' 
ne gidilen zevata Bugün oY d' 
den sonra tayyare sineınası~ ·ı. 
madalyaları merasimle ta ı 
edilmiştir. ı.etİ 

merasimde mülki ve as .1, 
memurin ile cemiyat müın~,,
leri ve diğer zevat hazır 
lunmuşlardır. ile 

Merasime l~tiklal pıa!~di 
başlanmış ve hır murassa/ lY" 
altın ve üç gümüş ına a 
talik olunmuştur. fateO 

Murassa madalya de tile 
beş bin lira vermek Alrf yeli 
izharı hamiyet eden . t tit· 
zade Halim beye verılın ş 
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u ne?. 
Bir rum gazete- 1 

sinin rezilane 
neşriyatı 

l Şehrimizde bir müddet
;nberi Kronika isminde bir 

t 
Utıca gazete intişar etmek

edir. 
Rum patrikhanesi sabık 

lıııkuk ınüsaviri Panamos Ke-. ' 
lljoğhıuun baş muharrirlik 
~ği bu varaka Yunan mu
t allirlerinden Kostas Atana-
• osun bir Yunan gazetesinde 
Anadolu mağlubiyetinden 

'
0nra 1922 Yunan ihtilali 

:<ısıl çıktı? Ve nasıl muvaf
ak oldu?» Ünvanlı eserini tef

l'İk a olarak neşrediyor. 
b tlronikarun naklü neşrettiği 

11 tefrikadan irtikap edilen 
tlirııı- d • . - t k . un erecestnı gos erme 
'Çİıı bazı fıkaları tercüme edi
>0ııız: 

t 1922 senesi rumi 26 ağus
os gecesi ( kahraman ordu
~ıızun İzmire arifei duhulfine 
h esadüf ediyor . S. S. ) mec-
Uliyete intizar eden bütün 

gözleri çocuklann ağlayışları 
ıenç kızlann isterik feryatl.an 
te "e · -kün ti' • b d <> cenın su e ru ozan 
ıa:rin İniltiler arasında sokak-

da uykusuz bıraktı. 
Rumi 24 ağustos 1922 cu

~~rtesi günü tarihi arann en 
e •ın günü oldu. Zira b · z yal

: ~~katarihimizi lekelemiş değil 
1 . t tamamen unutmuştuk. 
tınır faciası beşeriyetin daha 
~anevi mecburiyetlerini an
~ınış bulunduğu ve insan 
~Uelerinin merhametsizceaine 
d ır\ıirini paraladıkları bedavet 
evrine bir rucu teşkil eder! . 

1 lf. Glaskov heceyi kolay
a~tı,._ _ · t• G · · b' 

ııı k- -..a cemıye ı azımıze ır 

IS e tup göndererek alfabenin 
b~lttdan dolayı tebrikitta 
\> lltıınuş, Gazi Hz. de bir ce-
ap)a teşekkür etmişlerdir. 
~*Bugün Galatasaraylılar İs
~ bu) sporla Taksimde dos-

•e bir maç yapacaklardır. 

• * Millet mekteplerine de
~ eden vatandaşların imti-

larına yann başlanacakbr. 
~ l\adın, erkek bütün vatan
di~ar~ şimdiye kadar öğren
İıııti erı şeyler sorulacak ve 
leh handa muvaffak olanlara 

~detnameler verilecektir. 

d~i Matbaacılık mektebi, ' 
et ıııatbaasında açılacakbr. 

bit .lf.. Dun Karadeniz haricinde 
torpil görülmüştür. 

'İ t Memurlann maaş proje
tcdi!~kkında şu malümat zik

ıyor: 
~İitü de n vekaletler memurinin 

h· tecelerine dair mütalaalarım 
~tır) · 

~İt ı.~mışlardır. Vekaletlerden 
"'t 'IStllı azamı mütalaatmı 

& 

ltr .. 
~tıyenin bir nıektuhu ! 

~/9~hter~ın gazetenizin 18 
~oi.. tarıhli nüshasında «Di-

·~ııe t~-
'~ka!dır- ~aranlar, Yilk
..,~~ f ımda bir hadise» ü.n-
bir h 1~a okundu. Her hangi 
~et e~k ihban üzerine hare
lye 

111 
ek vaz:fesi olan itfa

~~llli evzuu bahs mahalle de 
~ şı·"'e burada ne yapıl
~dece atım gelirse yaparak 
İ' o k Vazifesini ifa etmiş 
'llılşu anaatle de avdet ey
llıesles~· " 25 » lira cereme 
~j» k~~: gelince; böyle bir 
•e llııyacaiend gayri varittir ve 

11 il&n ~l a halka ıııükerre-
1 Unmuşter. 
tfaiye müdür vekili 

İhsan 

Biı· seı·seri 
Abdülhamidin 
torunu olduğu 
iddiasında. 

Son Saat 

idevirlerd ki Türk ~J~rin.da 

~~~rr@a$·· 

Korsanlar se ·nç ve heyecandan 
çıldırmak derecelerine eelmişler 
birbirlerine sarılıp öpüşüyorlardı 

-11. i- Jlul1111·riri: .iplıı/111/ı Ziya 

Adaııa<la 
1-/ayat kurtaran 
bir bicak dar-, 

besi ... 
Adanada geçen gün şöyle 

garip bir vak'a olmuştur: 
Ocak mahallesinden teUal 

Hasan efendinin refikasi Zeh-

Sahife ~, 

r) ... -

Her gün bir 
muhavere 

Peşekir - Dün bir haylı 
manzum konuştuk. Bugün 
c:ınım şöyle tatlı tatlı mani 
dinlemek istiyor, ne dersin? 

Suriye hududundan 
pasaportsuz olarak 
Adana hududuna ge
çen bir serseri zabıta 
tarafından yakalan
ınıştır. 13u a<lan1 ken
di ·inin Abdülhan1it 
tonınJarından ye sakıt 
hanedan azasından 
Abdülka<lirin oğlu ol
duğ·unu söyleıniştir . 
Fal·at yapılan tahki
kat neticesinde bunun 
bir sen.eri ve dolandı-

, Burak han Seyit Ali reise ı Efendimiz sizi tanırım, şöh-
bunlan anlattıb.-tan sonra: retinize agii.hız... Bugünlerde 

- Saadetlii pad~ahımızın Buhara haru Seyit Burhan, 

ra hanım uzun :ı:amandanberi 
hasta bulunmakta imiş. 

Zehra hanımın kamına top
lanan su bir kaç defa doktor· 
lar tarafından alınmışsa da 
ha::t.:lığın tamamen şifa bul
maması yüzünden carundan 
bizar kalan kadın nihayet 
kendini öldürmiye karar ver
miş ve geçen gün iri bir ek
mek biçağını kamına sapla
mak suretile kararım tatbik 

Kavuklu - Ne diyeceğim. 
iyi düşünüyorsun derim. Ben 
de hani aynı şeyi söylemek 
üzere iken sen bendw daha 
evel davrandın. Şimdi başla 
bakalım. 

rıcı olduğu anlaşılınış
tır. İfadesine göre kcn- · I 
disi Divaı·bekirli SC)'h . ~ 

Abdülkadir nanunda 
birinin oğlu imiş. Fa
kat Suriyede Abdül
han1idin torunuvum -diye bir hayli kin1seyi 
dolandırn1ıştır. 

Bir dayak ve bir 
tevkif 

Burhaniyeye tabi Gömeç 
nahiyesinde bir hadise olmuş 
ve naticede nahiye müdürü 
Refik bey tev\..if edilerek ad
liyeye verilm~fir. Vak'a şudur: 

Bundan bir müddet eve! 
müdür beyin evinden bin lira 
kadar bir para çalınmış. Bu
nun üzerine Refik bey bizzat 
tahkikat yapmıya başlamış, 
on mamundan bilhassa dör
dünü fazla tazyik etmiş ve 
dövmüştür. 

Bunun üzerine vak'ayı ha
ber alan adliye işe vazıyet 

etmiş, müdür tevkif olunmuş
tur. Dövülcnlerden kahveci 
Sabri isminde biri iki gün 
sonra vefat etmiştir. 

bildirmiştir. Başvekalet müste
şan vekaletlerin mütalaalarını 

tetkik ve raporlarını hazırla

maktadır. 

Tetkikat bitince mes'ele 
Hey' eti Vekilede görüşülecek
tir. Mes'elenin gelecek çar -
şamba içtimaında tezekkürü 
ihtimal dahilindedir. Maaş 
usulünün bu sene ademi tat -
biki ihtimal dahilindedir. 

Mes' elenin kat'i şekli Bütçe 
encümeninde kararlaşacaktır. 

• Şubat ayında, şehrimizde 
( 85 ) yangın olmuştur. 

Jf Konservatuvar binası 
için emanet bu sene 100 bin 
lira ayırmıştır. Bina Beyazıt 

civarında yapılacaktır. 

Son Saat - Her hangi 
bir ihbar iizerine itfaiyenin 
harekete gelmesi tabii ise 
de, mevzı·u bahs mahalde 
ne yapılmak lazımsa yapma
mıştır. 

Zira, Kütiipanei Alemden 
yangın çıklT':ıdıgı poli,, ve be
lediyenin rapoı !arı ile sabit 
olduğu halde, itfaiye bacadan 
içeriye su sıkmı ve bir çok 
kitaplamı harap olmasına se
bebiyet vermiş ir. 

İtfaiye için sürat ve teyak
kuz lazım olduğuna şüphe 

yoktur. Fakat bir az da di! -
kat lazımdır. 

, 

yanında yalancı oldum., Dile- Harzem şah sultan ile cenk 
rim ki adamlarınızla bana yar- için buraya geliyor.. Bende-
dım edin. Seyit Eurlıaru hak- nize Han Ali biğ derler .. 
lıyalım!.. Burak hanın başbuğuyum. 

- Seyit Ali reis Laşını Han, beni oğlu Mirza sultana 
salladı: · atalık etmek için buraya gön· 

- Benim arkadaşlanm çok derdi.. Liitfedip bize yardım 
azaldı.. Bu kadar adamla bir ediniz!. 
iş görülmez . . Bizim vazife- Reis henüz sözlerini bitir-
miz Basrndaki donanmayı memiştı ki birden arkalarında 
Mısıra götürmekti; muvaffak bir kıyamettir koptu. Yüzlerce 
olamadık .. ş:mdi memleke- suva~!':1i':1 y~lı~. kılıç üze..Ierine 
timize gidiyoruz.. Kusuru- gcldıgını gor~uI:r· . . .. 
muza bakmayın 1 Buralarda . Uzaktaı; bırbırlerını goze-

• 1 . ktı' i müsait tlıyen Seyıt Burhan ve Har-eg enmıye va m z . _ . 
değil ... zem şah askerler~. mu?a_ıt 

Burak han, reisten kendi- fırsatı bulup yekdıgerlerımn 
sine bir fayda gelmiyece1;-ini Üzerlerine hücum etmişlerdi. 
anlamıştı. Tüfekler patladı, ortalığı ba-

- Siz sağolun .. -dedi- öyle rut dumanları kapladı. 
ise ne emriniz varsa başım Jf 
·· t- B 1 Mirza yaralanmış, askeri us une .. uyrun .. 

etmiştir. 

Fakat tesadüfe bakınız ki 
Zehra hanımın kendini öldür-
merl: için kamına sapladığı 
biçak, sebebi mevti olacağı 
yeı de rehakar olmuş , bıçağın 
saplanmasile patlıyan kar
nından sular dişarıya akarak 
aylardanberi çekmekte olduğu 
ıstıraba nihayet vermiştir. 

Zehra hanımın hayatı teh
likede değilse de müdavatına 
devam olunmaktadır. 

Seyit Ali reis derhal İstan- da" ılınıştı, kaçışıyorlardı. Bu-
bula harekete mecbur oldu- rak hanın oğlu yaraıaıup Dehs, et sacan 
ğunu söyledi. kaçtığı halde maiyetindeki , 

Burak han: yeniçeriler ve diğer bir kaç Vahs, l kedi 
_ Bir elçim Türkistan yo- muliarip bir taşın arkasına 

!ile harekete hazırlanmaktadır. tahassün etmişler, hala ok Geçen gün İnebolu 
Fakat o yollarda Nogay tay- ve tüfekle Seyit Burhanın çarşısına vahşi bir da{Y 
fası halka zulmcderl6 r, ehli askerlerine mukabele edi- kedisi inn1iş, köpekler 
islima yol vermezler... S'z yor!ardı. h · I I 

d 
Seyit Ali reis, h rbı uzaktan unun peşıne ta n nıış 

isterseniz Buhara yo8e gi er- · d k d · · l 
siniz .. Orada da Seyii: Burhan seyr. diyordu. Bir aralık, önün- :se e ·en ısıne yüz erce 

de bu kıyamet koparken 1 .. u d ol u ile oğlum H~rzem birbirlerile {üpege ıney an ~ -
d . d 1 arkasında başka bir gürültü n1tıs,, hayvana hiç bir 

cenge ıp urur ar... duydu. Dön'ip bakt:ğı zaman 
_. çıldıracak kadar sevindi. Kelle şey yapılan1an1ıştır. Ni-

Seyit Ali reis ve arkadaş- ile Pala orada idiler. hayet vahşi kedi kur-
ları tekrar yola çıktılar. Reisi görmüş.er, tarumışlar, sun!a VL rulnıustur. 

Kervan Kelle ile Palanın b· ğır•p çağı~arak oı:ıa doğru • • ' -
vasıl olduklan aalten altı Af k 1 ko>Uyorfo.rdı. cis te heyecan- erı çocu ara. 
saat sonra Bellürnbate şehri- dan bag" ırıyordu. Bütün kor- Darülfıceze bando-
ne indi. 

Burada Harzem şah sulta - sanlar arkal~na dönüp ba- sundan bir cazhant 
kınca Kelle ıle Palanın yanla- l l '} l'l . nının askerleri zırh giyip silah rına geld:ğiııi gördüler. Ne t~ <11111 •. t~ş <I ec ı nıış-

larını parlatarak cenge hazır- zamandanb ri kaybettikleri, tı r. Kuçuk çocuklar-
lanıyorlardı. Böyle kırk elli hatta hayatlarından ümit kes- dan ibaret bulunan bu 
müsellah adamın şehre girme- ·kı k daşl b • 
si büyiik bir merak ve alaka tı ·eri ar· arını öy e ya- cazbant takınunın 

nıbaşlarında görmek bütün 'l 1 · k ·· t 
Uyandırdıg"ından Seyı'l Ali reı's 1 1 d 1 . ı er emıve ço n1US a-

rnrsan arı sevinç e isı yap- . ] l u- I l k 
daha korsanları bir yere yer- ıt o ( tıg·tı aı1 ası illa mıştı. ~ -
leştinniye vakit bulmadan [ Mabadı var ] tadır. 
sekiz atlı önlerini kesti. Baş
buğlan olduğu anlaşılan yaş

lıca bir adam: 
- Kimsiniz? .. Nereye gidi

yorsunuz? .. 
Diye sordu. Seyit Ali reis, 

adıru ve Buharaya gittiğini 
söyledi. 

Başbuğ, atından sıçrayıp 

reisin eteğine sarıldı: 
Seyit Ali reis: 
- Estağfurullah... - dedi -

Fakat biz kimseye yardım 

etmiye gelmedik.. Burak han 
ile de görüşüp konuştuk.. Bu 
işin imkiinsızlığıru ona da 
söyledik ... 

Tramvayda bulunan 

İtalyaya 
seyahat. 

• 
Iznıir 

nisanda 
sevahat • 

H ilaliahn1eri 
italvava bir 

- J 

tertibine ka-
rar verıniştir. Bunun 
için bir vapur tutula
cak ye seyahatin l\1i
lano panayın zamanı
na tesadüf ettiriln1esi
nc çalısılacaktır. . . 

Mahmut Sadık 8. 
l\luharrirlerin üstadı 

.l\lahınut Sadık beyin 
ağırca hasta olduğu 
haber alınnuştır. Türk 
.l\lathuat Ceıniyeti , 
111uhteren1 üstadın te
<lavisile yakından ala
kadar olmaktadır. 

Hu al,::.anı illar. laııı 

ı S i 2u.-ı;cdir. imsak 

ı ... ".a•k•t"•ı•i•~'.'•~•'•'•"•ıl•i•r• ....... ı 

- Denizin dibi yosun 
Sevgilim genç ,bir tosun 
Ben piyano çl!İayım 
O da şarkı okusun! 

- Adananın Seyhanı 
Kıskandırmış Ceyhanı 
Masal isterse canın 
Dinle bizim Ay H.ını! 

- Son Sa
atin başlığı 

Dün yıkat
tık taşlığı 

Artık adam 
ol, adam 

Bırak şu apaşlığı! 

- Harumın adı Leyla 
Kızınki de Süheyla 
!kisi bir olunca 
Göke çıkar vaveyla! 

- Bizim bacanak vatman 
Karısı on beş batman 
)'akışır mı bu kadar 
içip te nara atman? 

·- İçtimse rakı içtim 
Çalışma hakkı içtim 
Dün boğazım ağrıdı 
Yumurta akı içtim 

- Şefta!inin yarması 
Taze yaprak sarması 
.".ş.ıka kül yutturmak 
Güzellerin arması! 

- Şubat gitti 
mart geldi 

Körpe gitti 
kart geldi 
Yeşil gözlü 

yosmadan 
Yeni bir kaç şart geldi 

- İzmirde Karşıyaka 
GüLeli pek kıyak ha! 
Öyle kaş göz süzerek 
Yapma bana fiyaka! 

- Hanımın korsası var 
Şişlide arsası var 
Adam kayırmak için 
Zahire borsası var! 

- F utamın rengi mavun 
Gel sen de ye bir kavun 
Kocası iyi adam 
Lakin kan firavwı! 

- Bu mani başka mani 
Başka dediğim yani: 
Papa Eftime damat 
Olmuş Niğdeli Yani! 

- Ben yoruldum güzelim 
Yeter artık keselim 
Yann değil öbür gün 
Koşma, divan düzelim! 

• • 
eşyalara dair 

• Tramvayl:uda, bir çok kim
seler, muhtelif eşya unutmak
tadırlar. Bu meyanda para da 
vardır. Bir vesile ile bu unu
tulan eşya ile alakadar olduk. 
Öğrediğimize göre, unutulan 
eşya, tramvııyların mensup ol
dukları depolara teslim edil
mektedir. 

paralara ilave edilerek yekü- ı 
nu, şirl<dçe ameieye tevzi 
edilmektedir. 

Yalnız bir nokta var; şirket 
trıı vaylıırda un.ıtulan rşyayi 
gazetelerle ilan etmemektedir. 
Bu suretle bir çok eşya sahip
leri mallarını istirdat edemi
yorlar. İlan parası, eşya sahip
lerinden alınabilir. Şirket, bu
nu da muvafık görmezse po
lise unutulan eşyayi bildirerek 
o vasıta ile de ilan ettiremez 
mi? 

ci,..l<li bir surette tatbi
kini hepiıniz bekliyo
ruz; Jtıkin Şehre111ane-

tinin kendi dairelerinin 
yanlış yazılarını gör
ıneınesine ne den1eli?! 

1 

Bir mektep mes' elesi 
Benden:z on dokuz 

ı
ı yaşında hususi dersler

le dokuzuncu sınıfa 

l 
l·adar tahsil ettinı. 
Eı kek l\luallin1 ınek-

1 tebinc girınek istiyo-

Sahipleri, unuttukları eşyayi 
depolarda arayınca evsaf ve 
alameti farikalarını tarif et
mek şartile tesellüm etmek
tedirler. 

Paraya gelince depolardan 
şirket merkezine gönderilmek
te, eshabı oradan kendilerine 
aidiyetini ispat ederek almak
tadırlar. 

Sahipleri zuhur etmiyen 
eşy:ı ise, unutuldukları tarih
ten tam bir sene sonra satıi

makta ve bedelleri unutulan 

* Yazı yanlışları 
Sehreınanctinin ;an

lış yazıl ınış tabelalar 
111ünasebetile ceza ala
cağı haberi her halde 
yeni yazının doğru ya
zıln1asına fazla ehcm
nıivet Yerenleri n1em
nuu etnıistir. Bunun • 

İşte bir n1isal : 1'ak
siın heledivc 111evkii-• 
nin yanlış yazıları : 
«lstanbol, ınuavinligi». 
Birincide ( 1) üzerine 
ıiokta (İ) Ye hcn1 <le 
(o) yerine (u) yapn1ak, 
ikincide ise (g) üzerine 
hafif okutnıak i~areti- ' 
ni (ğ) koyınak icap 
eder. 

Tüccar terzi 
Bürhancttin 

* 

run1. 
()rtaköv ol·u ·ucula-- -

nnızdan Jlelih 
S.S.- Sarih taf sılatı 

mektep idaresinden al
n1ak daha doğ"ru<lur. 
Zira, tC'ferrliata ait 
nıalı'.'ınıatta belki van
lış yaparız. Yalnız hil
diğiıniz, ilk ınektcp 

rnezunu olınanın esas 
okluğudur. 

( 
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- Vakit zaten geçi
yor, hala beni okşa
madın. 

1\1arika, biraz sonra 
odadan çıktı. Lalinura 
galebe etrrıek, emelini 
tatmin ettirmek zevki 
du<laklarında parlı
yordu. Hurrem de, 
kısa bir nevazişle 
muhtelif f aideler te-

n1İn ettiğinden dolayı 
ııeşedar olarak tuva
letini ikmale çalışıvor 
ve aynanın karşısında: 
« Ben hovaroa ıneşre
bim, güzel-çiı kin ara
maın » kantosunu mı
rıldanıyordu. İşini bi
tirmeyi tnüteakip, üni
formasını yerine, Runı 
kızının verdiği zerrin 

Giizel bir te;, . run ·n 'l.abıı a z.ıh 1ct çekmeyiniz 

~1.SRi SİNEh1ADA 
gösterilmekte olan RAMÇN NOVAR,0-MARSELİN DEY 1 

ve ROA DARSI nin temsili muazzamı 

KOR~A 

• adigarı. beşibir5 erde 
altını cüzdanıria l·o ·
du. Paryı, kenıali iti
na ile ·erle. tir"rken • • 
o·özünde ça11kın bir L"> 

düşünce titriyorbu. 
l\1arikanın ikranu, bu 
haris adamııı zihninde 
ani bir yakaza husule 
getirmişti. Hanımf en
di, Rum kızı gibi Lali
nurun da kendisine 
bövle ikranılarda bu-• 
lunmasını istiyor ve 
onu bu yola sevk için 
çare düşünüyordu. 
Havatın her safha-

sın<la gafil ve cahil 
o an Hurrcn1; para, 
rütbe ve nıesnct nıesa
ilinde değişiyor, bu 
cazibedar nıaddelere 
karşı adeta hassas, 
durendiş ve nıüdrik 
bir ınahiyet alıvordu. 
Şinıdi hasıl ettiği dü
~ünce de işte o kabil
den bir tahavvü]dü. O; 
Lalinuru da sızdırmayı 
~emnıül ederken - teş
bih caiz ise- memesin
den sal'i-ılan süt için 
ücret almayı düşünen 
bir ineğe benziyordu. 

İ S;rserlfl&lmr.~ 
HATIRALMI 

• 

iki dünyaı1ın faı~I~ı 

l\lamafi bu tcen1n1ü
lünü bir neticeye rap-
tedeınedi. Lalin ura 
düpedüz müracaatı 
nllıvafık görn1edi, 
başka bir tedbir de 
hatırına gelınedi. İşi 
şimdilik tesadüfe terk-

. ederek elbisesini giydi. 
Jüpiterin kürsii safası 
kadar işlek olan kol
tuğuna uzandı, Nigar 
hanımı düşüne düşüne 
Nerin1an hanımın em
rini beklemiye koyul
du, ve Lalinurun geJip 
te hanımın kendisini 

istediğini 
ane kadar 
kaldı. A' 

. 11" O evdeki « 2 » nııt ~ 
1 . . ·ııll 

ra ~ ~etr.esının ~) ıe~ 
sesı uzerıne yerıııt b~ 
fırlıyan delikanlı, bif 
güzel da vetçiye de .ı:ı~ 
cizyei hürmet, b~;ti 
üstünde iki-üç Je' 
muhabbet verme ılW 
dışarı çıkamadı. ı., '.I 

. hatıı1" nur gecentn oııı 
huzuzunu taşıyan 0J 
daklarile uysal iıe 
bir güzel hırpala •;,.-

Mabadi ~ 



fi 
rı ,,ın 

1:11·~ 

ııııt 
\'i.l" 

ııı~· 

ilir· 
,..11'' 
ıııı• 

,ıııı" 

aıJI' 

• 
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Meşhur Çeki Kogan 
Nihayet hasretine 
kavuştu; şimdi 

memnundur 

menfaatperest 
ise balıklar da 
o nisbette fer· 
man dinlemez 
soydan dırlar . 
Ancak balık

ların meşru 

bir mazeretleri 
var. Onlar ihti-

Cisj . . yaç için hem· 
erını yiyorlar. İnsanlarda ise hırs saik oiu 

tii~ "1alümdur ki denizlerdeki büyük ba1ıkları.ı gıdalarını kü
lerj balıklar teşkil eder . Tıpkı zenginlerin kurbanlarını fakir
&j .n teşkil ettiği gibi !.. Büyük balıkların iştihalarırun dereceb: kanlamak için bunlardan birinin karnından çıkan şu küçük 
~ Yığınına bakmak kafidir .. 

İstanbul Hilali ahmer 
~erkezinden: 

lııi<t• Şubat 929 tarihli ilan b'erveçhizir şekilde tashih ed 1 -
' ır· 

~e~ ..:_ Görülen lüzum üzerine Macar, Sırp, . Hartvinter, Mis • 
~e 0rom, Amerika ve Trakya mallarından Istanbulda mevcut 
( l Ya hariçten getirilecek tohumluk ve yemekliğe elverişli 
lec:k2!JO, 000 ) kilo Buğday kapalı zarf usulile mübayaa edi -

~ lır 

~ ;;- . Macar, Sırp, Amerika malları tip üzerine Trakya mal-
3 ·• 3 analizle alınacaktır. 

~e -- malların çuval!arı Hilali ahmer tarafında ita olunacak 
doı~allar Haydarpaşada anbarda ve ya vagonda çuvallara 
••rih~p dikme masarifi müteahhide ait olmak üzere ihale 
'düe'n~en itibaren azami bir ay zarfında pey<lerpey teslim 

~ cel{tir. s: Teslim müddetinin temdit ve taksirine cemiyet mezundur. 
•rbitr .~alların avsafınca tahaddüs edecek analis farkı Borsa 

(i ilJıle halledilecektir. 
''rb -- liilaliahmermenşe itibarile cins ve miktannın tayininde 
7~ttir. 

~at ak İta~ına talip olanlar beşer kilo numune ve 0
." on temi-

929 Çesı ve ya muteber bir banka kefaletnamesile 2 mart 
~e.;..cıınıartesi günü saat bire kadar İstanbul Hilaliahmer mer-

:-•ıe ID" a __ uracaat etmeleri 
~•lıire lier teslim alınan partinin bedeli İstanbul Ticaret ve 
lirası borsasının olbaptaki talimatnamesine tevfikan Türk 

9-., olarak nakten ve def'aten tesviye edilecektir. 
lııice 1 En. ~uvafık şerait teklif eden teklifinin merkezi umu
l ıo_;sdıkıni teminen üç gün sonra cevap verilecektir. 
lar gu ~eınaliki ecnebiyeden bu hususta celbedilecek buğday· 
•1~6e:riik resminden muaf olduklarından teklif sahiplerinin 

ecekleri bedelde bu hususu nazan dikkate almaları. 

Bıı,.ak, ça dl, kaşık v s<ılre sorra ta· 
kımlannızı satın alırken kat'iyen siyah· 
!anmayan ve gümüş takımları yerine 
kaim olan meşhur ( KLARFELD AL
P AKA) markasından başka marka 
vermemelerine dikkat ediniz. Her yer-

.,, i~ı . de (KLARFELD ALPAKA) markası 
'• •yını, T·· k. . . • d. . l . J Ş . \t A, • ur ıye ıçın yegane ıpoX1ter.erı: . prınger 

~'"n Hasırçıl.ırda Medina han No '2 • 4 

1 Saat on üçü hiç çalar mı?I 

Bu ne ihtiyatsızlık 
GfJpe g"ilndllz buratarda hiç dolaııhr mı, 

o~lum şen ne yapıyor~un bllyle1 
-65- NakiU: A. Ctmaleltm 

İhtiyar Karel kansının ya- Maks Landri intifagihında 
hancı bir adaın karşısında büzüldü kaldı: 
gülmesine kızdı ve: - Şayet beni , görecek olur· 

- Sussana be karı, diye larsa mahvoldum, dedi. 
hagırdı,.. Sonra Öjen amcaya - Kaçmiya tetebhüs ede· 
hitaben: cek olursanız çabuk yakalanır· 

- Size gelince ınösyö, sınız en iyisi bulunduğunuz 
dedi giderken dikkat ediniz yexde bilahareket durmaktır. 
de gftlen hayvanın eline Polis hafiyesile muavini yak· 
düşmeyin!... la.şblar, yaklaşblar sonra önle-

Mösyö Kroşe omuzlarını rinden geçip gittiler. Herifle-
kaldırdı ve: rin uzaklaştığını gören Maks 

- Bakalım en son hangi- Landri derin bir nefes aldı. 
miz güleceğiz; omu, yoksa Öjen amca da: . 
ben mi?... - Bu sefer yakayı ucuz 

Ve bu sözleri söyledikten kurtardınız, bir daha böyle 
sonra paltosunun yakasını ihtiyatsızca harekette bulunma· 
kaldırdı ve parmağım şaklatıp yımz, dedi, ve her ikisi de 
Tilkiyi çağırdıktan sonra me• kayıkanenin arkasınaan şehı· 
tina dımlarla karanlıklar içinde re doğru yollandılar. 
gaip oldu. 

* Kızı~ mazi 
Ertesi sabah Öjen amca 

yüzünü, gözünü iyice sararak 
nhtım taraflarında bir gezinti 
yapmıştı. Şimal denizinden 
kopup gelen rüzgar şiddetle 
esiyor, etrafı kasıp kavuru
yordu. Buzların tesirile kabar· 
mış olan denizler beyaz kö
püklü dalı;alar halinde sahil
leri müiemadiycn dövüyorlardı. 

Can kurtaran sandallarının 
kayıkbansi civannda bir şahıs 
ayakta ve bila hareket duru
yordu. Öjen amca bu adama 
yaklaştı ve : 

- Aman oglum, diye ha· 
ğırdı, bu ne ihtiyatsızlık!. böy
le güpe gündüz buralarda hiç 
dolaşılır mı? 

Öjen amcanın hitap ettiği 
adam Maks l..andriden başka 
bir kimse değildi. Zavallı 

delikanlı dostunun bu hitabı 
üzerine sanki uykudan uya· 
myormuş gibi bir kere silkindi, 
sonra derin bir meyusiyetle: 

- Elzlyi bulmaktan yavaş 

yavaş ümidimi kesmiş oldu
ğumdan artık dünya umurum
-' d .. ,, ca egı •.... 

D'yc mırılda.-.dı. 

- Neden bı.ılamıyacakmı -
şız. Bukadar çabuk ye'se düş
mek size yakışır mı? Hani 
sevgilin!zi bulmak için yeri, 
gükü atltüst etmiye karar ver-

• • • 1 d " b mıştınız ya. ... ogrusu en .... 
Öjen amca sözünü ikmal 

edemedi ve ani bir hareketle 
Landriyi kayıkhanenin duvarı
nın arkasına ittikten sonra 
yavaş bir sesle fısıldadı: 

- Bulunduğun yerden kı· 
pırdama evlat! Ve parmağile 
kendilerine doğru yaklaşmak· 
ta olan birisi kısa, diğeri 

uzun boylu iki adamı göste
riyordu. Yani polis hafiyesı 
Mösyö Miyetle sadık çömezi 
Sosten Piman efendiyi. 

Bu iki kafdarı görünce, 

Bu müddet zarfında mösyö 
Miyetle Sosten Piman şidaetle 
esmekte o:an rüzgara köğüs 
gererek ilerliyorlardı. İri dal
galar şiddei.lc rıhtıma çarpı· 
yor, iki polishafiyesinin üstü· 
nü, başım ıslatıyordu. 

Bir aralık Mösyö Miyet çö· 
mezine dönüp: 

- Sosten, dedi, galiba bi
zimle alay ettiler! 

- Bilmem ama usta şimdi
ye kadar hiç bir kimseye te· 
sadüf etmedik. 

D - -ı 1 - ognı og um .... 
Mösyö Miyet o sabah er

kenden oteline kadar geti
rilmiş olan esrarengiz puslayı 
düşüııiiyordu. Bıı puslada de
niliyorau ki: 

« Efendim, tahkikat husu· 
Sundaki mesainid kemali 
merakla takip etmekteyim. 
Biraz sonra rıhtım üzerinde 
dolaşacak olursanız çok merak 
etmekte olduğunuz birisine 
tesadüf edeceksiniz. aynı za· 
manda ben de gelip sizi bula· 
cak ve çok mühim şeylerden 
bclısedeceğim. Hürmetle efen
dim.>• 
İmza: Uğursuz kayadaki kör 

Gözden mahrum bir adam 
tarafından vaki olan bu davete 
icabet hususunda M. Miyet 
çok C:U.şünmüştü. 

Ôyleya ! Nurubasardan ma· 
hrnm olan bir zavallı polis 
hafiyesinin M aks Landriyi 
derdest için sarfettiği mesa· 
iyi nasıl olup ta kemali me
rakla takip edebiliyordu ? Ni
hayet Miyet bu « Uğursuz ka
yadalu kör » hakkında öteki • 
ne, berikine bir talum sual
ler sormuş ve kendisine bu 
adamın eski bir kaleyi mes
ken edinip orada kendisine 
bakan bir yabancı lıizınetçi 

ile ya~amakta olan bir mec
zup olduğu ve garaibi etvari
le müştehir bulunduğu ce
vabı verilmişti . 

[ Mabadı var ] 

l"laçlarınızı ~ahçekapı?~ Salih Neca!i .eczanesinde 
ihzar ettırınız. Reçetelerınız taze ede-

viye ile, ciddi bir dikkat ve istikametle yapılır. Dakik idrar 
tahlili 165 kuruştur. 

H l.S Balık yag"" I Bahçekapı-la Salih Necati eca 1 ı zanesinde taze birinci morina 
balık yağının kiloluk şişeleri 90 kunıstur. Mağşuşiyetini ispat 
edene bin lira var. 

Üsküdarhlara mü1de ~ı:~u~a~1~i~8: :.~-
şamba, göğüslük, şiringa lasti~Ji, Cam şirinğa, !as ik sonda, de
rece gibi bilci:lmle e yayı sıhb.:ı·~ ile krl" , diş macunu, podra, 
kolonya, esans g!bi tuvalet e~ !'!arı un"U1ar so!<l'i;'lnda yeni ıtrı· 
yat ve levazımı tıh iye mağa •:nda l'CUZca tedarik edi!ir. 

:- .'\' .... ~ırıı ~. 

Ziya:n:l cılini.,, ~\\ln1p.1ı1ın t'n nuıkc1 

cna}ıi ·c .\,'r1111.1111ıı en n tı. 1 Jr.:\I 
lc:r tcnısıl olunı•ı L: :tdır. I\ 'c ucu.-; 
.:\\ ı rur\ ı ~et.areth ıc,incc ı >i'lr i 
:.zi ııu ,.e :'.l\ der tıilcti ı _ f. t t:' 

Lıbrıfı.:ti buhıa:ın ( ·'a~ı re, 1) ıı .. 
111 ... 1 • -

mtih.:ıy ıncrı.. 1 Hutil '\ ı~turya 

ıraf• ıri ıcngiıı \ ·1ck mulıı 1 ıcşhcr· 

11 ı ·in ' rırs. rı r !'af i!Ar 
J \ h ı ı '."nh ı t.ırikile fiı;lincii t;ııut 

I, ı lı'1'1\l • .1r•tı,3la•ı ınutııL~'iti 

, ı C\ .ı l.trt anc cundcrı 

Yeni yıldızlar 

Mis ~foran 

Mis Luis Moran sinen. 

pek yakın zamanlarda intisap 

etmiş, şimdiye kadar yalnız 

iki filimde oynamıştır. 

Bunlar ( Kör Silrü ) ve ( Le

kesiz gök ) atlı kurdelelerdir . 

Elyevm amerikada bulunan 

Mis Moran yarının büyük yıl· 

dızlanndan biri addedilmek
tedir. 

Bu günün en 
küçük radyosu 

Norma 
hediye 

Şe:rere 

edildi 

ıonyanın en küçük r<>.dyo 

makinesi ahiren Amerikalılar 

tarafından yapılmış, bunu imal 

eden şirket ilk m3 k!ney' sine

ma yıldızlarından Norma Şe • 

rere hediye vermiştir. 

San'atkanın bu makine ile 

beraber alınmış bir resmini 

dercediyoruz. 

' 

.... anife ö 

Yeni yıldızlar 

Barl>ara k~nt 

Barbara Kent, sinemada 
figüran olarak senelerce ça
lıştıktan sonra bir tesadüf ne
ticesinde sahne vazılannın 
nazarı dikkatini celbetmiş ve 
yükselmiş, yeni bir yıld:zdır. 

( Münzeviler ) isimli eseri • 
nin ( Londra ) da iraesi mü -
nasebetile İngiliz sinema gaze
teleri Barbara Kenti mü bala -
ğah bir şekilde metetmek • 
tedirler. 

Korriıı Criffit 
Haftada 10,000 lira 

a~.'.lcek 
Yeni bir ınuka ·ele 

vantı " . 

.. orrin Griffit (First Natio
•/ Amerikan filim şirketi ile 

bir mukavele yapmıştır. 
Bu mukavele mucibince 

san'atkar altı filim yapacak, 
j bir müddet zarfında haftada 

5000 dolar, bizim paramızla 
1 10000 lira alacaktır. 
I Bu para Korrin Griffitin şim

diye kadar aldığı ücretlerin 
en yükseğidir. 

Karaağaç müessesatı 
kati umum iliğinden 

barsak ilanı 

•. 
• 
' • 

Karaağaç mezbahasında zephedilecek hayvanatın barsakları 
esbabı tarafından biliiıtiyar zephiye ücretine mahsuben mües
seseye terkedilmekte olduğundan bu suretle müesseseye mal· 
olan barsakların satışı 15 mart 929 tarihinden itibaren bir 
sene müddetle ve şartuaınesine tevfikan müzayedeye konul
muştur. Teklif edilen fiı>tlar şayanı kabul görüldüğü takdirde 
ihalen;n 7 mart 929 perşembe günü on iki de icrası mıı.karrer
dir. Taliplerin şartnam~ için katibi umumiliğe müracaatlan 
lüzumu ilan olunur. 

İstanbul limanı sahili sıhhiye 
merkez; sGrta et;nden: 

Tahaffuzhar.e.:er ihtiyacı için kapaiı zarf usulile mevkii mü
nakasaya vazedilen elli bin (50.000) kilo kükürt İçin yevmi 
münakasa 7 Mart 1929 tarihine ~üsaıiif Perşembe olarak tes
pit edilmiştir. Taliplerin şartnameyi görmek ve almak üzere 
her giirı Galata da Kara Musti' a:>::ışa ~okağmda merke ... imiz 
levazim şubesine ve miinakasa giinü de saat 14 te münakasaya 
iştirak edilmek için m"nd.asa ve müzayede kanunundaki şa· 
rait d.:ire.ı:inde i zar tanz!n ec!ecekleıi teklif mektuplarını 
tayin olunan saatten mukaddem mezkür merke7de müte,ekkil 
naı;r:ı~ komisyonuna tevdi eylemeleri ilan olunur. 

( 



CUMARTESİ 
~) ..... 

rv'IART 

1929 on 
1 ;tan 'lll ı v ı.a ve c ı metrJke nıüdüriyeti 

ıııatıailt :sı sokayı N. nevi icarı 

lira • 
Y en;mahalle pazarbaşı 17 apartman daire 1 15 şehri -

(( (( (( 17 (( (( 2 15 (( 

<( (( « 17 (( (( 3 :ı.5 " 
" (( « 19 dükkan 15 « ' 
(( (( Kilise 102 ev 25 (( 

« (( « 102 ev albnda dükkan 15 (( 

(( (( (( 102-1 ev 16 (( 

Balat hacı İsa kemer atlı 41, 43, 45 aparbman 480 senevi 
Bliyükada Yalı Macar 12 eczane 240 (( 

Aksaray katip Kasım karakol 12-14-16 arsa ve meyhane 66 (( 

Yeni cami hoca Alaaddin asma altı 51-57 dükkan 72 (( 

Bogaziçi Boyacıköy Koru caddesi 3 iratlı arsa 5 şehri 
(( (( (( 5 dükkan s (( 

(( (( (( 7 (( 5 (( 

(( (( (( 9 (( 5 (( 

(( (( (( 11 (( 5 (( 

arap camı makaracılar 56-52 (( 30 (( 

(( (( eski yağ kapanı 14 (( 20 (( 

Balada evsafı muharrer emlakin 5-3-929 tarihine müsadif salı günü saat 15 te müza-
yedeleri mukarrerdir. Taliplerin emvali metruke icra komisyonuna müracaatları. 

Yerli mamulabndan 
Krep dö şin - Krep 
damur- Krep jOrjet
Krep birman 
gibi ipekli kumaşlar ve hedi
yelik ipekli mendiller ve şar
k'.1 ait bilcümle eşyayi tezyi
nıye . 

Brode cıhaz ve çamaşır ta
kımları üzerine sipariş kabul 

edilir . . Merkezi Istanbul Mahmutpaşa başında No 7, 91 11 Te
İefon Istanbul 2017, şubesi Beyoğlu tünel başında N., 376, 
Telefon; Beyoğlu 7 

---------
Elbiseleriniz için 

Arhk endişeye mahal kalmadı 
,Zira, beyoğlunda İstiklal caddesinde postahane 

karşısında 148 numaralı 

UAZ.\ll Cl~KOS L.()\ ~AK 
~ 

Ticarethanesini ziyaret ettiğiniz takdirde ismarlamadan fark
sız ve belki daha şık ve en mükemmel kumaşlardan hazır 

Kostümler, pantalonlar, pardesüler 
bulacak ve aynı zamanda üzerindeki fiatlardan 

• 20 t enzilatla a:acaksınız 

Majik sinemasında terennüm eden meşhur Buş Pali Macar 
çıgan müsik'i hey'eti şimdi «Viyana» birahanesinde «istiklal 
caddesi 451» icrayı terennüm etmektedir. 

Şik ve modaya muvafık şapka giymek isteyenlerin 
( •. ıl . ıtatl a kıı rnküy<lt.:. :!'.? 1111 nı aralı 

ANGELOS RUSOS şapka mağazalarını 
zİ~ J. r• · llı · \ Ürl'ı t ı ·Jc: n t ·ı ı !'iOll ınoJ ı ·l \ L' İ \İ ıT tıkl rrJc 

Lüks HA B İ G şapkaları 
görmderini menfaatleri iktizasıdır 

Ramazanı şerife mahsus 

1-fediveli u.cuzltık sergisi 
İstanbul Sultanhamam caddesinde 

ii!!!!!Jil~ Macit Mehmet Karakaş ticarethanesinde 

Vil&yet meclisi umumisi azasını davet 
Makamı vilayetten: 
Vilayet meclisi umumisinin 2 Mart 929 tarihine müsadif 

Cumartesi günü saat on dörtte içtimaı takarrür etmiştir. 
Azayi kiramın teşrifleri mercudur. 

Milli mahrukat şirketi hissedarlarına: 
Şirketimiz hey'eti umumiyesi 3 Nisan 1929 Çarşamba gunu 

saat üçte içtima edecektir. En az on hisseye malik olan his -
sedarlann içtima gününden on gün eve) muvakkat ilmühaber -
!erini şirket veznesine tevdi edip duhuliye varakası r.lmaları ve 
tayin olunan gün ve saatte teşrifleri rica olunur. 

Ruznamei müzakerat 
1 - Meclisi idare ve ::rtürakip raporlarının okuıı:nası 
2 - Bilanço ve hesabatın tasdiki ve meclisi idarenin ibrası 
3 - Temettü tevzii hakkındaki meclisi idare teklifatının 

kabulü 
4 - 1929 sene~i için nıürakip intihabı ve iicr~tinin tayini. 

OROZl)l-B1\K 
ticarethanesinde büyük is

tifadeler temin ederek 

BAYRAM 
mubayaatınızı yapabilrsiniz. 
Bütün dairelerimize mevsim
lik yeni çeşit malJarımız gel-

miştir. Yünlü ve ipekli 
kumaşlardan 

so~ KALL'\l\ 
jl parçalar fe~kal~~e 
ı TENZiLAT 

yapılmıştır. Kadın erkek ve 
çocuk hazır elbise dairele
rinde en zengin ve spn 
moda çeşitler bulacaksınız. 

Orozdi- hail 
Bütün ' istanbulda en u~~ 

mal safan t= ---- ·• • ı 

lRSENOFEllA TOS 
Zııfiyeti umumi yesi olan
lar ve hali nekuhı:tte bu· 

!unanlar(A rseno
feratos) sayesinde 

kesbı sıhhat ve 
İaıl e i kuvvet 

ederler . 

Eczanelerde vır 

eoza rlepolurıuda 
•atılır . 

Veresıye 
Haftalık 

la ı< "''tıe 
1ı; "'uruş 

Vaıro 

:Aostum --- -Pa ., .. ~ü 
ti.azal< 

Çocuk~l~i':ı-t' 
Haıır 

lsmarlal'1'1a 
Bayram günleri tekarrüp 

etmezden eve! muameleni
zin 24 saatta ikmali için b 
ilanı kesip Eminönü karaka~ 
hanı tahtında 15-16 nunıa

r~ay müracaat ediniz. 

Zayi 
5309 numaralı maaş cüzda 

nımla iki mührümü zayi ettim 
hükmü yoktur. 

Anadolu hisarında ca"}ji 
şerif sokağında Samia 

ve Meyliser · t 

' 

. 
. .. 

İPEKLİLER Dairesinde 
Gayet ehven fiyatlarla şayanı istifade fırsatlar 

Krepdöşin 

Krepdöşin 

Krepdöşin 

Giiıd_ rc nllndc rc ~l ıi ııı 260 
J ı) atL ııu.• trosu 

iyi ~·iııı.; .' ı- n1üntc.: lıa p 325 
rcnk.lt·n1e nıctro:-u 

En' iyi cins 
rnctroı;u 450 

Krep bı•rmall Gü ndüz ropla rı i ı·in 495 
nıc ı ı·o !'it1 

K • • f (; er e rol,l urı için yı,,: son ınot.Lı 290 rep JOTJe l'c nLlrrı .. rı· kl am li yııtı ıuc toou 

Krep azuH r ~İk (Oplar için son moda 425 
1netro!-'u 

• 
Krep Saten Gündüz ropları içi n ,;ya lı 550 

rrn k.tt• nıe trosu 

Tual do•• sua (:aın llŞl r \'C a s ta rlık İ ç in 150 
111c tro~u 1,, 

Tual do•• SUa 1\li) lil a l ı\ c ins ( Piııi t Ren) 335 
ınarlı.. a ıuc tros u 

Taftalar Stil ropL.ı r ı 
n ı c trusi 

ıç ın 400 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

1 
Bursa ipegi 
Bursa ipegi 

iyi c ins 
reklam rlau n.t ıuctro·u 

ck~tra cin;;, ınlintc hn.p 
renl,Jerdc ıuctroşu 

250 kurut 
275 (( 

Velur an"'lez ~ol _o~ ıli >i~ ah w nı 
5 hıcı\ ı..: r l m et ro!"iU 

Velur şifon taın :nnrn ·İfH ' k li ,.c so rı 
ııı od:ı. rPnk lt: rJı.: mrtro"'u 

350 Kş. 
650 (( 

Bayram münasebetııe - müstesna 
fiyatlarla büyük hediyeler meşheri 

İpekli çoraplar: çifti 325, 250 ve 135 kuruş 
Prensipimiz : çok satıp az kazanmaktır 

Beyoğlunda: KARL.MAN mağaza 

!arı 

Öksürenler e Katrarl ı t--ıa~Kı t:.Kr~r,!! 
.. ...- .. aı 

• lstanbul vi'ayeti defte r ıf ari ı~ ılJniarı 

Kiralık mera 
Silihdarağada Gümüşsuyu merası namile maruftur. muham

men bedeli 115 lira, icar müddeti 3 senedir, müzayade 3 mart 
1929 da defterdarlıkta yapılacaktı. (302) 

Kiralık dükkan 
Tophanede mektep altında N. 455, muhammen bedeli 81 

lira 51 kuruştur. Müzayede 3 mart 1929 da defterdarlıkta 
yapılacaktır (280) 

Satılık arazi 
Beyoğlunda meşrutiyet mahallesinin kahtane caddesinde 

Balmumcu çiftliğinden müfrez 7328 arşın 64 parmak, bedeli 
4 senede verilecektir, muhammen bedeli 1099 lira 35 kuruştur 
müzayede 9 mart 1929 ela defterdarlıkta yapılacaktır. (420) 

Kiralık arazi otlakiyesi 
Ayas ağa çifliği merbutatından i•tinyede Nesilhşah mahal

lesinde balaban dere mevkıinde 3:.:0 dönüm, gayrı mezrudur, 
muhammen bedeli 190 lira, müzayede 3 Mart 1929 da defter
lıkta yapılacaktır . 

Satılık dükkan 
T ephanede Karabaş mahallesinin kasaplar içi sokağında 2 -

18 No odalı dükkan, bedeli 8 senede verilecektir, muhammen 
bedeli 3500 lira, müzayede 9 Mart 1929 defterdarlıkta yapı 
lacaktır. 

Satılık otomobil 
levazımı 

Polis müdüriyeti deposunda 12 kalan, muhammen bedeli 
135,5 lira, müzayede 3 mart 1929 da defterdarlıkta yapı
lacaktır. 

Satılık kurşun 
Kahtanede çalıyan köşkü havuzunda 300 okka her okkasının 

muhammen bedeli 25 kuruştur, müzayede 3 mart 1929 da 
defterdarlıkta yapılacaktır, - . 
istanbul kadastro reisliğinden: 

İstanbul ve Bursa kadastro hey' etlerinde altmışar lira 
üc~etli beş kitabet münhaldır. Kadastro mektebi hukuk şubesi 
ıne$ınlarından İstanbulda bulunanların iki gün içinde kadastro 
riyasetine müracaatları. 

. ,_ 

Telefon: 
YAZI iŞLERİ . 

is. 1202 
İDARE İŞLERİ 

is . 3872 
. 

, eyri sef ain 
Antalya posta>ı 

( İNEBOLU ) vapuru :3 
Mart Pazar 10 da Galata 
rıhtımından hareketle [ İzınir, 
Küllük , Bodrum , Rados , 
Fethiye , Fin"ke , Antal ] ya 
gidecek ve dönüşte mezkiıı' 
iskelelerle birlikte [Daly;ın. 

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

Galata köprü başında 
merkez acentesi. Beyoğlu 
2362 

Mes'adet hanı altınde da· 
irei mahsusada şube acente5i 
Istanbul 2 7 40 

KARA DENİZ POSTASI . 

Hilal 
vapuru 3 Mart 

PAZAR~· . 
Günü akşamı Sirkeci rıhtmııı· 
dan hareketle [Ereğli, Zon· 
guldak, İnebolu, Gerze, Sanı· 
sun, Ordu, Giresun, Tirebolu, 
Görele, V akfıkeblr, Trabzon, 
iskelelerine azimet ve [Fatsa] 
ya uğrayarak avdet edecektir· 

Yük ve yolcu için Sirkecide 
Yeni handa 1 numaralı acen· 
tesine müracaat. 

Telefon : lstanbul 3105 

Sadık zade 
Biraderler vapurları 
l(aradeniz ınuntazanı 

ve lüks po ~tası 

SAKARYA 
vapuru 3 Mart 

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

Tafsilat için Sirkeci Mes· 
adet hanı altında acentalı· 
ğına müracaat . 

Telefon : İstrnbul 2134 

SOÇEl'A İT AL YANA 
Dİ SERVİTS MARİTTiMI 
(ALBANO) 

vapuru 2 Mart 
Cumartesi günü 
(Napoli, Mar
silya ve Ceno
va] ya 

( BRAZİLE) vapuru 5 Mart 
Salı saat 18 de sitmar levailt 
ekspres olarak [ Pire, Napolİ• 
Marsilya ve Cenova ] ya 

( İZEO ) vapuru 6 Mart 
Çarşamba [ Burgaz, Var_n~.' 
Köstence, Odesa, Novrosısi<•• 
Batum ve Trabzon] a 

Tafsilat için Gafata merke:ı: 
rıhbm hanında umumi acente• 
sine müracaat. Tel. Beyoğlll 
771-772 ve ya Beyoğlu11dıı 
Pera palas altında Natta Nas• 
yona! Türkiş turist eceıısi)'e 
T elefsn Beyoğlu 3599 ve r;.· 
T okatliyan karşısında beyne 
milel yataklı vagon kuUJPaıı· 
yasına Tel. Beyoğlu 233:>/\ O 
yahut İstanbulda Enimönüııde 
İzmir sokağında 8 numaradıı 
acente vekiline müracaat. 
Tel. İstanbul 774 

Ramazan 19 1347 

Çiüneş 
Oğle 
ikindi 

1'akvi111 oı 
6,35 Akşaın ıs. 9 

12 26 Yatsı 19·5o 
ıs:35 İmsak 5, 

•ıJ' 
Mes'ı•' mı1-tiir: Selim fllJq 
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