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Hava bugün biraz fena, fakat ( kış geri· mi geliyor? ) suali ve 
· endişesi zaittir - 3 erkek ve bir kadın intihara kalkıştılar ~Ecnebi 
mekteplerinde Türkçeye daha ziyade ehemmiyet verilecek 

... .................. m:ıı ... l!Ellmmıırm_ı ............................................................ ı-.••------------------------•• 
Etf aiye efradı staj görece/eler 1-Iile !.. Nüjde: Bu sene su sıkıntısı yok! \ MÜNDERİCAT 

e tler dolu Viwa ~wa gi Dilenciler, me-
1 

;ı - nci sahi/ enıizde: 
{ı;ıl~r\.:rı, YC Telgraf, 

• 

Orada beş ay bilfiil yan
eınlarda çalışacak, ihti

sas kespedecelder 

murlarl~ muca; Maamafih eelecek sene-
dele edıyorlar. I . d ,,, ,,,, k l t 

Dilencilerle mücadele için erJ UŞUnere SU arı an• 
polis ve zabıtai belediye me- zı·m ve ıslah etmeli 
murlarından mürekkep olmak 
üzere vücuda getirilen teşki
lat son günlerde faaliyetini 
tebdil ve tadile mecbur ol
muştur.Buna sebep, dilenci
lerin yeni yeni hilelerinin keş
fedilmiş bulunmasıdır. 

' 

3-ncü sahifemizde: 
_(jünün 1<trihi, • .. ıınu, ~ 

, ..... ıırı~. 

4 - ncü sahifemizde: 
llir 8\ uç l,iıl. '\ıcİıı ~ '.ı·r 1.:ı·i. 

liginı irı 1' ııraları . 

\'iywıııya i:cı111/11rı 11111/wf'/'cr 
i ... ıanlıul Şelırcnıanctl • 

ııın t•ll'aiyc ıııülııhassısı 

aradı!Jıııı lıaher alan Yi -
Yana Sı•lıreıııaıı<'I i hiı· • 
ıtwJ.lup ui'lııdt•rt•ı·t·I, arzu 
('dilir"t' cll'ain• Pl'radııı -. . 
tlan lıiı· kıs•ıııııııı Yiyaııa
Ya izam ı•ılilehilı·ı·ı·ijiııi 
lıuıılaı·ırı orada IJill'iil ı;a
lı'jl ıı·ıhll'aklarıııı, hu :-11 -

l't'lll' lt't'l'Ühı· !Jiiı·ınü:: 0111-
('ak 1 a ı· ı ıı ı hil ••iru_ıl~İI'. 
\\ıııaıwl, Jıu IPI.lifi ıııfıl;\-

E8l{i l1aı·ı· 
Biletlerde hala 
kullanılıp 
duruyoı·! 

Yeni Türk harfleri, az za
tııanda, bütün memlekette ü
llıidin fevkinde taammüm etti. 
Şehremaneti, yeni harflerle 
Yazılmış imlası yanlış lavhaları 
mağaza sahiplerine tashihat 
İçin ihtaratta bulunuyor. 

·fakat hala ofomobil plak-
ları,eski numaralarla yazılı 
duruyor. 

Bu göze batarken, köprüden 
ıreçen tramvay yolcularına 40 
llara mukabilinde verilen bi
letlerin de eski harflerle ya
zılmış olduğunu ve hala, bu 
biletlerin istimal edildiğini 
&Örüyoruz. 

Bunun yanında, tramvay Şir
keti biletleri de eski arap 
barflerile yazılı olarak kulla
tıılıyor. 

Doğrusu, şu köprü müruriye 
biletlerini yeni harflerle tabet
titıniyen Emanetin yanında, 
tıibayet bir ecnebi müessesesi 
11~an tramvay şirketini:tenkide 
dılinıiz pek te varmamaktadır. 

Gelecek seyyahlar .. 
t Bugün Asya is~ini taşıyan 
{a~satlantik vapuru ile 350 

11\l!'ıliz seyyahinin gelmesi bek-
e -. nnıektedir. Bu adamların 
içinde darülfünun müderris 
Ve talebeleri de vardır. 
l!'ii Seyyahlar İstanbulda bir 
b n kaldıktan sonra muhare
ll ede ölen İngiliz ve Fransız 
~ketlerinin mezarlarını gez
t ~k Üzere Çanakkaleye gide
i ~ lerdir. Bir kolaylık olmak 
Çın b hl la u seyya arın pasaport-
b:nı vize etmek vazifesi ile 
tıı·ıta:ı:.a bir memur gönderil-

1Ştir. , 

djcıİ!JC ıfraduulaıı bir ıır.. · 
Yiııı hıılmusluı·. ' 'inma . . . 
~clırcıııancli lıir ctl'aiyc 
ııcl'ı•ri iı;iıı yalaeat. ycı· 

Ye yiy(•ı·<•k nı:ısı·af'ı olarak 
ııüııdı· lıir huı;ut. liı·anın 
l•:ifi ııelehi l<'<'('ıJini yaz -
ıııal.ladıı·. ı·:ıııaııl'l, elf'a -
iyı' Pl°ı'aılıııılaıı hİI' kısıııı
ııı 11ii111lt•ı·pı·cl,, hunlaı· 

oı·ada he~ ar J;aldıklan 

soııı·a ıli'uwı·l•l\l••r, haık·lnı 
h-ıııı ı•dpı·..,ı• 1 ıiı· lıa~l.:a 
ıırııp yola ı·ıl,aı·ılaeııktıı-. 

Cadde ve sokaklarda dilen
miye imkan bulamıyanlar 
müşteri gibi bilet alarak va
purlara binmekte ve vapurla
rın hareketinden sonra dilen
miye başlamaktadırlar . Bu 
hile haber alınarak vapur
lara memur konulmuştur. 

Bundan başka gene bunla
rın cami aviularına gizlendik
)eri, gezmiye gelen seyyahlara 
musallat oldukları duyulmuş, 
bunun men'i için de tedbit 
alınmıştır. 

Sok aklarda dilenenler, res-
mi elbiseli memur gördükleri 
zaman derhal kaçmakta, bu 
suretle bunları yakalamak 
imkanı bulunamamaktadır. 

Bunun için memur'.ar si\·il 
elbise ile çalışmıya başlamış

lardır. 

Her sene yaz · 
ortasında İs
tanbul şehri 
susuz kalıt , 
Emanet hare-
kete geçer, 
şehre su teda
rik etmek için 
uğraşır, didi
nir, fakat bir 
şey yapmıya 

muvaffak ol
madan kış ge
lir, su çoğalır 
ve teşebbüsoıı: ~iınlli luru:uu;:;. olan çc nıclı.:nlcn hiri 

ler, uğraşmala, didinmeler ana galerilere katmalardan 
uykuya yatati Bu hal hemen fazla su gelmektedir. Bu se -
her sene tekerrür eder. heple bentlerdeki sular haziran 

Haber aldığımıza nazaran iptidasından eve! kullanılmı -
bu sene böyle şeyler olmıya- yacaktır. 
caktır. Zira su pek çoktur. Fakat şehrin bu mazhariye-
0 kadar ki inşa edildiği gün- ti bu seneye mahsustur. Ge-

lecek sene bu kadar mebzul su 
den bu güne kadar bir kere bulabileceğimiz pek şüphelidir. 
bile tamamen dolmıyan Bey- Bineanaleyh, İstanbulda şu 
oğlu entlari bu sene tama- meselesini kökünden halletmek 
men dolmuştur. lazımdır. 

Her sene bu mevsimde bent- Bu işin nasıl tanzim ve 
!erin ,birkaç bin tonu istihlak ıslah edile bileceğine gelince, 
edildiği halde bu sene henüz bu meselelerde sahibi sala-
bentlerden su sarfedilmiye hiyet olan bir zatın ortaya 
başlanmamıştır. attıgı fikirler şayanı dikkat-
Yağan yağmurların zemin - tir. Bu fikirleri iç sahifemizde 

deki hasılatı çok olduğu için neşrediyoruz. 

' 
5 - nci sahifemizde: 

Sincnıa ~.\1111111, J)üıı ·.ı -ti lll ı, 

1 1 i J, :I ' r. 

1.,oza İ\:<1rsı 
lnu sene sok;k

/ar inşallah 
sulanacak 

Geçen sene sokakların su -
!anmaması yüzünden şehrin 
iktisap ettiği manzara ve çe -
kilen sıkıntı malümdur. Ema -
net bu sen e ':ıunun üniine 
geçmiye karar 
vermiş, sokak
ların sulanma- 1 

sı için şimdi - ' 
den tedbir al
mıya başla -
mıştır. Bu 
cümleden ol -
mak üzere ye
ni arozözler 
mübayaaSllla ıl.'1f IH•~ 7.'l'ı al1n.u;.,1ıt 

karar verilmiştir. Bunlar so
kakları sulamak için kullanı -
lacaktır. 

Emanetın borcu 
Türkiye Milli Bankası istik

r.ızı mes'elesinde Emanetle 
dainlerin uyuşmak üzere bu
lundukları yazılmıştı. Bir taraf· 
tan müzakerat devam eder
ken diğer taraftan da alaka
darlar arasında bu istikraz 
hesapları tanzim ve tespit 

ı edilmektedir. 

Çarşı içinde basit bir vak'a 

ziat komisyo·nu <·•ı:, rı nıııll o JHlcr ı 1"1.ıat k .ır.h ıınu içliın.t h:ıııııllc 

bunların beyanname !erini 1 intikal etmiştir. Bu defa da 
tetkik etmekte olduğunu, tet- cemiyet, tevziat komisyonu 
kikat bittikçe 50 şer 50 şer azasına geçen 8 aylık mesaiye 
tevziat yapılacağını söylemek- 1 muk<ıbil münasip ikramiyeler 
tedir. verilmesini muvafık bulmuştur. 

Tereşşuh eden haberlere Bu, komisyon azasının işine 
inanmak lazım gelirse, tevzi- gelmemiştir. Onlar, şimdiye 

halyada teşkilati mülkiye 
ve jandarma teşkilatını tetkik 
etmek üzere gideceo olan D. 
vekaleti müsteşarı Hilmi beyle 
jandarma U. kumandanı Zeki 
Paşa bugün Ankaradan şehri
mize gelmişlerdir. Üç gün 
sonra İtalyaya hareket ede
ceklerdir. 

attaki bu betaat başka sebep- kadar çalıştıkları her gün 
lerdan ileri gelmektedir. Bakı- için onar lira hakkı huzur Ada camlarını 
nız neden? istemiş; hatla içlerinden 1 ' 

Tevziat komisyonunu teşkil biri de, bu sebepten istifa Em 2net alıyor 
eden muhterem aza B. !er, 8 etmiş, bilahare mesel~ye mü- , Eınanet, Ada çamlarını 
aydır, hergün sabahtan akşama nasip bir şekil verilecegı" · Evkaftan k kiralamıya arar 
kadar çalıştıkları halde, Ücret vadiyle istifasını geri almıştır. 

vermiş, tarafeyn bu hususta 
ve ya hakkı huzur almamış - Komisyon azasının emek mutabık kalmışlardı. Çamların 
!ardır. Ne de olsa, külfet mukabilinde bir hak isteme-

kiralanması için tanzim edilen 
nimet içindir, fazla olarak, !eri kadar tabii bir hareket mukavele birkaç- güne kadar 
azaya, hakkı huzur verileceği yoktur. Ancah gayrı mübadil- imzalanacaktır. 
de, bidayettenberi söylenegel- !erden bazıları arasında, tev- -----------

Lehistan da yeni 
miştir. ziat işlerinin bati gitmesine !nezaret 

Komisyon azası, aylarca ça- sebep, bu hakkı huzur mese- Polonya ayan meclisi ikinci 
lıştıktan sonra hahhı huzur lesi olduğu şeklinde b'.r takım ı reisi ve sabı!i ticaret nazırı 
istemişlerdir. Bu talep, bir 
türlü müspet netice v..-rrn ~miş
tir. 

Nihayet, firari yunanlı em

lakine ait muamelat, tamamen 
gayrıınübadi!ler cemiyetine 

dedikodular dönmeğe başla

mıştır .. 

Gayrımübadiller konzore
sinde de , bu bct:ı:!lt~n şibi· 
yet edi!ecekt;r. 

( Mabadi 2 nci sahifede) 

M. Glivic ahiren mezkür mec
list irat eyled:hi nutukta bir 
ikt:sadı m;Jli nazareli ihdasını 
ileri •üısilm1ü~ti.?r. Lehistanın 

cıı :::ıi:b'.rı i!ctisadiyunundan 
olan ."1. cı;,.·ci n te!ifi kabul 
c2~ .eccl~ qj[;j ,..3riin:m;::ktedir. .. -

• 

1~\Jiill\~]ii; &il ltnıTu ~©\ t 
Acaba kimin cebine 
girdi, biliyor musunuz? 

Bu, altın, 
üzeri mineli, 
İngiliz mamu
latından, eski, 
fakat o nıs -
bette de kıy
metli bir k -
ronometredir. 
Belki elli, bel
ki de daha 

fazla sene bir ailede kaldıktan 
sonra günün birinde sahibini 

değiştiriver -
miştir. 

Fakat düşü
rüldüğüne, ve 
ya çalındığına 
hükmetmeyi -
niz: Hadise 
daha basit bir 
~ekilde ecre -
yan etmiştir, 

an la ta lım d:ı 

siz de nasıl olduğunu öğreniniz: 
V::' ';ı::·n lcahramanı, daha 

1 

1 

doğrusu kur -

bam Nuruos - ~'~ ". i-V - - =--
maniyede Ali ~, -=--- --::::= 
baba türbesi ·~~ 

sokağında o - x:-..:::: 
turan Tüccar-
başızade Halit ~ 

beydir. Bu zat ~ 
aman üzeri çi- r ~ 
zilmesin, camı ( r . 
kırılmasın, maazallah düşüp 
kırılmasın diye cebinde bile 

lüzum görmüş. 

taşımaktan çe
kindiği, masa
sının gözünde 
sakladığı 18 
ayar altın, ü -
zeri mineli, çift 
kapaklı, , ağır 
ve kıymetli, İn
giliz malı kro
nometre saa -
tini sildirmiye , 

Büyiik çarşıya bitişik Çu-
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Sahife 2 Son Saat 

1 eııi se~ gi ı ı ~M?an·~ı Çingeneler' 
1 B .. k .. )...11":.4i..:.ıı.~ 

Jaf'onla·~ şehri-.1 uguıl ~ll lllcH~ Macar Jıükfıme-
mızde b.ı· sergı Galatasaray nlı, Be:;-ık- tini tanımak is-
k.. t d, j taş 1111 kazanacakı" 
uşa. c P.yor ar Bu&'Ün Taksim st::dyomun- temiyorlar 
Bir .1 ~p, n ücaret heyet; son da senenin en müai:n lil• Macar hükumeti ara7.İsi üze-

gen,e::·u: şehrimizde bir sergi r.ıaç!arından biı·l yapılacaktır. rinde yaşayan çingeneleri 
açmak için kükümetimize mü- Bugünkü Galatasaray - Be- mecburi askerlik hizmetine 
nca:ı.t etmiştir. ~iklaş maçı senenie şampiyo- sokmıya karar vermiştir. 

-......,,,_... 

Bir giincle ... 
3 erkek ve 1 ka
dın intihar et
mek istediler 

Hükümd, serginin açılma- nunu tayin edecek mahiyette- Macar hükumetinin bu tabii 1 
Dün, biri kız olmak üzere 

dört kişi intihara teşebbüs 
etmi~lerse de kurtarılmışlardır. 

sını muvafık bulmuştur. Öğ- dil". Şimdiye kadH b:r:Oci saf- kararı çingenelerin, hiç bek-
rendiğ;mize göre sergi Gala- ta gelmekte o!an Galatasa- lenmiyen bazı itirazları ile 
tada köprü başır:da Liman ray• F enerbahçe bu sene karşılanmıştır. Bilhassa bu iti-
• k t' ' . b' ı B ' t 1 ' ' ·· · • şır ·e ın n cs.:ı m"'smc:a açı- e•ı.> r.~ ı.a c.ı:n e::c:·rc ızaar razı ~ükselten, bun!arm ken-

laca:...tır. edece!: vı:zl;·cll':c'.lrier: disinc kral unvanını verdikleri 
Sergide Jaı;on ~a. ayii, r.!ı:h- B"l:ass:ı ıEçe·ı ıu- çt:ı Be- (Raç Das) ismindel:i adamdıt. 

sulıi!ı , billı:ıssa men•ucal ve şıl.t~. '.ıkrm Ga'ak::ıray - Bu Çingene Kralının iddi-
meş-nıba( f.<yas: k~hir edile- F eııu muhtr'itine galebe asına göre Maca~ toprakla-
cektit. Bu e~ya ı. h.ren Galata \:<:lı..oa!an, bu ta&ımın kuvve- nnda kendilerinin de hissesi 
gümrüğüne gelerek amb::rlara t'ni vazıh surette anlatma· j vardır. Binaen aleyh Çinge-
yerle>firilınişlir . ktadır. Sarı - kırmızılılar, neler Macar tabası addoluna-

Japon tkaret ve senayi ne- geçen sene Fenerbahçeyi de mazlar. Eğer Macarlar, iddi-
zareti bu sergiye hususi bir mağlup eden Beşi~aşlılardan alarmda israr ederlerse Çic-
ehemmiye( vermektedir. Ser- endi e etmiye hakları vardır. geneler de Cemiyeti akvama 
gin·n küşat tarihi henüz tespit Bununla beraber Galalarn"ay- I müracaat edeceklerdir. 
edilmemiştir. Iı:ar da bu maçın ehemmi-

yetini takdiı· ederek 16 ı Bir aile faciası 
hacı bam sokağında 7 numa
rada tamirci Pozant Kazazyan 
efendiye vermiş, bir liraya da 
pazarlık etmiş: 

- Ne vaikt alaca[ı'11? 
- Çarşamba günü akşamı. 
Halit bey muayyen zaman

da gitmiş, fakat görmüş ki 
dükkan kapalıdır, bu kapalı 
dükkanın önünde de saat ta-
mircisinin komşuları bekleşip 
el makt:l::!ır. 

Bu zatlar Halil beyi görün
ce derhal yanına yaklaşırlar: 

- Kazazyan efendiyi arıyor
sunuz değil mi? 

- Evet! 
- Bugün uğramadı, fakat 

siz liitfen bir dakika bizim 
cllikkiina gelir misiniz? .. 

gündenberi mütemadiyen 1 
çalışmışlardır. daha ... 

Kaleci Ulvi Ankaradan ge- Aydından yazılıyor: Aydın-
tirildiği gibi takım da en kuv- da oturan ( ... ) bey, bundan 
vetli şekilde teşkil edilmiştir. iki gece evci, zaten ne zaman-

Sol içte oynıyacalc olan dan beri kendis nden şüplıelcn-
Latifin eski şüt kabiliyetini diği genç karısım evde Y,a

bancı bir erkekle yakalamış 
ihraz: ettiği söylenmektedir. ve teessüründen kendi ken-
Buğüıı sahaya Galatasaraylı!ar dini tabanca ile el ve aya· 
şu şekilde çıkacaklardır: gından yaralamıştır. Zevce 

Muh6, Latif, Kemal, Nec- hanım ise bu vaziyet karşısın-
dct, Mehmet. da çocuklarını alıp başka bir 

Suphi, Nihat, Mitat r ev_c_g_i_tm-iş_t_ir_. _____ _:_ 
Mehmet, Burhan, Ulvi T • f ,,.J 
Beşiktaşlılar da şu şekilde L eVZla neuen 

çıkacaklardır: b .J .J 1 " "" 
Hayati, İbrahim, Eşref, ı eıuaııe Yf,lfUYOf 

Şükrii, Kafı 
Rüştii, Hüsnü, Rıdvan 

Adnan, Zeki 
Halis 

( 1 inci sahifeden mabat} 

1 - Taksimde Hüseyinağa 
mahallesinde Ananik soka
ğında oturan Yunan tebaa· 
sınd;-n Evresti sinir ralıat
sız!ı~ımn geçmemesiı;den mü -
teessireıı bi,· şişa kezzap İç

miş, baygın bir halde hasta
neye kaldırılmıştır. 

2 - Gazlı çeşmede Abbas 
ağanın kah'Vcsinde yatıp kal
kan, debb;;,ğ fabrikası amele
sinden Hüseyin bir şişe ten
türdiyot içmiş, Ermeni hasta
nesirre kaldırılmıştır. 

3 - Faik isminde 35 ya
şında bir amele dün öğle 

üstü Tepebaşı tramvay bek
leme yerinde blr şişe tentür
diyot içmiş, hastaneye kal
dırılmıştır. 

t!. - Üsküdard Slami Ali 
efendi mahallesinde Değirmen 
sokağında oturan vatman Sa
dık efendinin kızı 15 yaşında 
Fatma Leyla· hanım babasın

dan izinsiz sokağa çıkmış eve 
dönüucc bir haylı tekdir işit-. ·' ~ 
mıştır. 

Fatma hanım tekdirden fazla 
müteessir olmuş, eline geçir -
diği ekmek bıçağını sol me -
mttsi üzerine saplamıştır. Genç 
kız: tedavi edilmektedir. 

Sarhoşun parası 
Üsküdarda Osman dede so

kağında oturan kasap Kamil 
dün ge{:e fazla rakı içmi~. 
meyhaneden çık_ıp evine gider-

Halit 1: ey bu teklifin se
b bini anlamaz, fakat da
veti kabul ederek dükkana 
girer. O zaman dühkancı 

efendiler anlatmıya başlarlar: 
- Efendi, nasıl söyliyelim, 

JJ,lmiyoruz, fakat işte bir 
kazadır oldu . 

Bugünkü maç hakkında 
kafi bir hüküm vermek kabil 
değildir, her iki tarafın ka
zanması ihtimali de ayni kuv
vettedir, d..-ni!ebilir 

Bu dedikodular cümlesinden 
olaraa, ilk listeye dahil 105 ki
şiye tevziat yapıldıktan sonra, 
diğer yüzlerce istihkak erba
bına tevziata demam edilmemesi 
lcyiel'all sürüncemede kal
ması,. aza B. !erin hakkı hu
zurlarile alakadar olduğ,u da 
söyleniyor. 

i ken yolda balıkç1 Arif tara
_fından cebindeki 97 lirası ça
lınmıştır. 

Bı.ı mukaddeme bir ölüm 
haberine bcnzem ktedir .• 

Aman sakın Kazazyan efen
di bu dün:yadan öbürün;: gö
çüp- gitmesin.. Hayır hayır 
öyle bir şey yok, guçüp giden 
sadece babadan kalma altın 
saatfr. Evet öyle işte dükkan
cı ~r devam ediyorlar: 

- Nasıl oldu bilinemez. 
Kazazyan efendi sizin saati 
ccbinclen kaydırıverdi. 

- Nasıl.. 
- Yani düşürdü .. 
Halit beyin yüreği ağzına 

gelmiştir: 

' - Demeyin .. 
- Öyle .. 
Halit bey teessüründen sa

rarmıştır, söz söyliyememek
tedir. Fakat komşu efendiler 
tavassuta devam ediyorlar : 

- Şimdi Kazazyan efendi 
sizden' d' diliyor. işi zabıtaya 
haber vermemenizi rica edi
yor .. Ne yapalım bir kazadır 
oldu .• 

Halit bey için yapılacak hiç 
bir iş yoktur, dükkandan çı
kar, hava almıya mühtaçtır, 
biraz dolaşır, tekrar çarşıya 
gelir, ve bu defa görür ki Ka
z..zyan efendinin dükkanı 
açıkbr, anlaşılan Kazazyan 
efendinin komşuları Halit be
yin asabileşmediğini görmüş
ler , gidip haber vermişler , 
o ;da gelip dükkanı açmış, fa
kat şimdi ne olacak.. Halit 
bey soruyor : 

- Bizim saat ? 
Kazazyan efendi cevap 

veriyor : 
- Gitti ... 
- Nereye? 
- Bilirmiyim ben .. Cebi-

me koymuştum, bir de bak
tın ıMi ycrind~ yok, kaybolmuş 
düşmü~ ... 

- Am&a Kaza:yan efendi 

n:ıs:l olur Lu'?. 
- İşte böyle ... 
Fakat i~ bundan ibaret de. 

ğil, saat tamircisin!n bir de 
arzusu var: 

- Olan oldu, ric,• ederim 
y.:l(amı polise vermcyb:zl 

- Ya .. 
- Evet ç.ünkü isterseniz 

tazmin ederim bir ihi kişi ça
ğırırız, şeklini tarif ederim, 
kıymetini öğreniriz, size öde
r:m .. 

Güç bir mcs' ele; saatin kıy
metini tayin etmek müşkül, 
tarihi ehemmiyetini bulup çı

karmak ise imkansızdır, bir 
tane eşi olsa bulunup alına
bilir, fakat yoktur .. 

Halit bey dükkandan çıkar 
karakola gider, vak'ayı anlatır 
ve orada öğrenir ki saatçi 
daha eve) gelmiş, bir müşte
rinin saatini çaldırdığını ve 
ya düşürdüğünü söylemiştir. 

Şimdi ne yapacak, kara
koldan çıkarak bir istida yaz
mış, müddei umumiliğe götür
müştür. 

Bugün sadece bir merakı 

vardır: 
- Acaba,demektedir, sahi

bini değiştiren bizim babadan 
kalma saat kimin cebine gir
miş olabilir. 

Biz: bilemiyoruz, fakat siz 
biliyor ve ya tahmin ediyorsa
nız, liitfen kendisine haber 
verin:z, daha doğrusu bir mek
tupla bildiriniz, iyilik etmiş 
olursunuz: 

Halit >ey eski pul koleksi
yoncusudur, kendisine gelecek 
mektupların zarflarını toplar 
saatinin yerine bir hatıra ola
rak saklar, ama eski zarflar 
saat gibi tıkırtı yapmazmış, 

eh n~ yapalım, kusurlu, musur
lu.; ? arf wplamak ta b · ı· tesel
li ir. 

Bunlar, eğer doğrul ise, 1 

şu hakkı huzur meselesi hal
ledilse de, çok muztario sene
ler geçiren gayrı ~üb~dillerin 
az çok istihkahları bir an evvel 
tevzi edilse ne olur, diye dü
şünüyoruz. 

Bulgarlar gelecek 

Sof va da, sef i rin1iz 
~ 

Hüsrev B. in de azası 
bulunduğu 'fük - Bul
gar (:cn1iycti, yakında 
icra cdiln1ek üzere 
·rürkiycyc bir seyahat 
tertip etınektedir. 

Bu seyahate nleb'us, 
ilin1 adaını, tüccar, 
diplonıat ve gazeteci
lerden n1ürekkep ol
ınak üzere :Jıt- .';!) n1ün
tehap zat i)tİrak ede
cektir. 

Dairelere ıTiusallat 
olan hırsız 

Bütün kı~ apartı
ınanlardan, resn1i da
irelerden palto, şemsi
ye, ~apka, baston ve 
saire çalan Sait is
n1inde bir hırsız polis 
ınen1urları tarafından 
yakalannıış, Adliyeye 
teslin1 edilıniş~. 

Bir Türk kadın artist 
Bu gece ilk defa olarak, 

Beyoğlunda Maksim barda Ra
fet Süreyya hanım isminde bir 
Türk kadın artisti varyete ya
pacaktır. Romanyada fcvkelii
de şöhret bulan bu hanımın 
burada !da muvaffak olncağı 
şüphesizdir. 

l\luhip bev 
Emniyeti umumiye müfet

ti~lcrinden Mul.!;p B. An1,;::, 

radan şehrimi:.:c gelmiştir. 

Bacagı kırıldı 
Friköyiiııdc oturan madam 

Bttltazar dün Pangallı sineması 
önünde numarüsı meçhul b;r 
otomobilin altında k.timış, sol 
bacağı kırılmıştır. Mecruh , 
Etfr..l hastanesine yatırılmıştır. 

Kuvu a düstü - - . 
Kandilli Kuyu başı çıkmaz 

sokağında oturan balıkçı Aris
tidinin oğlu 12 yaşında Niko 
dün Rum kilisesi yanındaki 
bahçede bulunan kuyuya ba
karken düşmüş, ölmüştür. 

İki hırsız 
Büyük çarşıda Kirkorun dük

kanına giren Hüsamettin, Üs
küdarda icadiyede Nevcivan 
hanımın evine giren Hasip dün 
gece yakalanmıştır. 
Sandıklan kırarken 
Deniz amelesinde Hasan 

Riza, Mehmet Galata rıhtı
mında bağlı bulunan Adnan 
vapurundan sandıkları kırarak 
eşya çalarken yakalanmış
lardır. 

Perapalasın arkasında 
Galatada tramvay caddesinde 

tütüncülük eden Mehmet efendi 
evelki gece saat 11 de dük -
kanını kapıyarak Kasımpaşa
daki evinin yolunu tutmuş 
Perapalas otelinin arkasından 
geçerken karşısına üç serseri 
çıkmış ve biçareyi soymuş
lardır . 

Mehmet efendi bu hadise 
neticesinde 200 lirasını, altın 
saat ve kordonunu kaybet
miştir. Zabıta meçhul hı.rsız
ları aramaktadır. 

Bir kulübe yandı 
Dün gece Ortaköy sırtla

' rında bahçıvan Halilin boş 
kulübesinden yangın çıkmış, 
kulübe tamamen yanmıştır. 

Hilöli beyin saati 
H;Jfili bey İsmide bir zatin 

lJfı!'c" luncla randevu evinde 
sa:ı.tı çaimmıştır. 

Derdi ... 
• 

Aptülvehap B.in 
işi ne halde 
bulunuyor? 

Vilayet Tasfiye komisyonu 
kararile tasfiyeye tabi tutulan 
mektubi mümeyyiz Aptülvehap 
B. in evraki, mumaileyhin va
ki olan talebi üzerine merkeze 
gönderilm:ş ve Devlet şurasına 
verilmiştir. 

Aptülvehap Beyle mektup
çu Hüdai B. arasındaki mcs' 
ele ve muhakeme hatırlarc:a 

ols:ı gerektir. 
B;r muhaairimiz Aptülve

hap Beye tesadüf etmiş, işi

nin ne olduğunu sormuştur. 
Aptülvehap B. demiştir ki: 
«- Tasfiye komisyonunun 

hakkımdaki kararı; «amiri a
leyhinde mahkemeye müra
caat etmiş ve gazetelere bu 
hususta beyanatta Lulunmuş» 
olmaklığım noktasındadır. 

Bir ferdin, mahkemeye mü
racaatı kabahı><t midir? 

Gazeteler bunu sormuş ve 
yazmış.. Söz arasında geçen 
şeyleri yazmışlar, bu cürüm 
müdür? 

Bu esbabı mucibe ile Devlet 
Şurasına müracaat ettim. La
kin bunları yazmayın, gazete
lere gene beyanatta bulundu, 
derler. Bu sözleri bile beyanat 
ve kabahat sayıyorlar!» 

Poliste yeni 
çalışma şekli 
Polis müdüriyetinin ikinci 

şubesinde çalışma şekli değiş
tirilmiştir. Bu şubede bundan 
sonra ayrı ayrı daireler bulun
mıyacak, bu dairelerde çalışan 
memurlara başka başka işler 
verilecektir. 

Balkanda 
tanzim edilecek 
meseleler nedir 

acaba? 
Atina, 4 - t-•ransız matbu• 

atı, Floransad Ça:nberlayn • 
Müsolini mülakatında balkan 
meselelerinin tanzimi de gö• 
rüşüldüğü hakkındaki iddiala
rında israr eyleme~ ledir. 

Belgrat 3 - Bulgar matbu
atı, komünizme karşı ittihazı 

tedabir etmek üzere bir pan 
balkanik itilafı vücuda getir• 
mek lüzumundan bahscyle• 
mektedir. ' 

Londrada sel 
gibi yağmur 

., 
yagıyor .. 

Londra, 4 ( A.A.) - Sel 
gibi yağan yağmurların neıi
ccsi olarnk Derby kontluğu 

dahilinde Hobart yakınında 
bir set yıkılmıştır. 

Binlerce ton su, müthış bir 
süra~lc şehrin kiiin bulunduğu 
dar l:cğ;;.2a doğru atılmak a 
ağaçları kökilnden çıkarmakta 
kayaları söl:üp götürmekte
dir. 

seya .. 
hate çıkıyor 

Şehrin aşai;ı kısmı su altın
da kalmıştır. Birçok köprü• 
ler ve evler sular tarafından 
götürülmüştür. Yedi kişi mey-i ilanda yol<tur. 

Venizelos 

Atina, 4 - Venizelos ayan 
1 intihabatı münasebetile yarın 

intihap seyahatine çıkacaktır. 
Pazar günü S lanikte bulu-

nacak ve m" · ir utu;,. 

irat edecektiı 1 
M. V enizelos ile dahiliye 

nazırı arasında ihtilaf mevcut 
olduğu rivayetleri tekzip edil· 
mcktedir. 

1 Rusya-Bulğaris· 
Veremlilerin _m_- tan ar sında 

'eccanen tedavısı? 

Bu arada hırsızlık, dolandı
rıcılık, karmanyolacılık gibi 
işlerde ihtisası olanlar birden
bire çıkan vak'alarda çalışmak 
üzere her kısmın başmemuru 
emrinde hazır bulunacaklar, 
ihtisası olmıyanlar ise fotog
rafçılık ve parmak izi şubc
ler;nde ihtisas edineceklerdir. 

V cı·cn1le n1ücadelc 
ceıniveti huoün 'l\irk .) ,.., 
oc;ığ'ında senelik kon
gresini aktcdccektiı:. 
kongrede, vcren1lilerin 
n1cccanen tedavileri 
için bazı teklifat der
n1evan edilecektir. 

J)oktor işleri 
Sıhhat işleri vekaleti bir 

dokturlar odası teşkilini dü
şünmüş, bir de nizamname 
yapmıştı. Bu nizamname 
vekiller meclisi tarafından 
tasdik edilerek vilayetlere 
gönderilmiştir. 

Yeni nizamnameye göre her 
vilayette bir doktor odasından 
başka bir de doktor inzibat 
meclisi tesis edilecektir. 

Kaçakçı şebekesi 
Şahinibahri ismini taşıyan 

motör ile Karadenizdeıı geti
rilip Rumelifenerinde 6 san
dala yükletilerek kaçırılmak 
istenen ispirtolar yakalanmış

tır, bu kaçakçılığı yapan kum
· panyanın adamları tutulmuş
tur. 

Serseri bir torpil 
Kara denizde (Gürele) 

önlerinde serseri bir torpile 
tesadüf edildiğinden keyfiyet 
İstanbul Liman ve Ticareti 
Bahriye müdüriyetlerine bil
dirilmiş, imhası için tedbir 
alınmıştır . 

Bir ayda!. 
Geçen mart ayında lstanbul 

içinde 83 yangın olmuştur. 

Sofya, 3 - Hariciye nazın 
Bürof, Bulgaristan ile Sovyet 
Rusyası arasında diplomasi 
münasebet teessüsü gayn 
muhtemel olmadığını beyan 
etmiştir. 

4 nezaret ınülga 
B~grat 3 - Kral bir emirna• 

me ile 4 nezareti lağvetmiştir. 

l l~ı \r~l nasıl? 
Bugün kapalı 
ve yağmurlu 

olacak 
Bir , iki gün iyi gittikten 

sonra havalar gene bozdu. 
Londradan, hatta bize daha 
yakın olan Sofyadan gelen 
malümata nazaran oralarda kar 
yağmakta ve soğuk dalgaları 
hükümfernıa olmaktadır. 

Bunu nazarı dikkata alan 
bazı rüfakamız, kışın tekrar 
geri gelmesinden endiş izhar 
etmektedir!er. Rasataneye sor• 
duk, böyle bir şeyi keşf ve 
istihraea imkan olmadığı 
cevabını verdi. 

Zaten mevsim ilerlemiş oldu
ğundan artık havaların bozma• 
sına ihtimal verilmemektedir. 

Bugünkü hava 
Dün tazyiki nesimi saat 21 

de 751, saat 7 de 752 idi. 
Rüzgar mütehavvil kuvvette 
esmiştir, azami sürati saniye' 
de 18 metro idi. Bu sabah 
azami hararet 4 dü. 

Rüzgar bu gece Şimal "8 

karayelden mütavassıt esecek• 
bava kapalı ve ara sıra yağ· 
murlu olacaktır. 

1 
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İhti!c1~n yakındcl 
halli üm!t ediliyor 

F ransız s~tıri dün H. veki-
limiıi ziyaretle Adana -

Mersin hattı meselesi hakkında 
görüşmüştür. Son gf,nlerde h::ıt 
bir şekil alan bu meselenin, 
Fransa hük:'..:nctin;a hakkımızı 
t slim eder mahiyette sefirir.-: 
verdiği ta:imat üzerine hllecii
ll'ccği siyasi mahafilde üm:t 
c:dilmekte ir. 

Birkaç şahit daha dinler
dikteıı sonra Kadriye H. 

meselesi mahkemeye intikai 
edecektir. 

Askerlikltriııi ikmal etmi
ycnlerin veya tecil eciil

ın:ş olanların kat'iyen Hükü
ınet ve Belediye memurluk):ı
rıoa kabul edilmemeleri için 
emir \·eritmiştir. 

Muhtelit mübadele komis
yonu bitaraf reisi Rivas ı 

pazar günü Atinadan şehrimize 
gelecek ve komisyon içtima 1 
ederek notamızı tetkik ve 
rniizakere edecektir. 

Menba suları mukavelesi 
feshedilecektir. 

Şclır~~aneti ~erkez -::e. de
vaırı belediye ınudıranı 

1 

Son Saat 

~iizelr ıstanbulda su işinin halli kolaydır Zeııgiıılil(! 
Kadın ev iş/eti-. 

1 

IHIUü~!TI\Tin ~W~lc k~~iuo 1 Kuşlar 
milyon 

icin 8 , 
_vor,_ koc~ bekçt- 1Bir mütehassıs böyle söy- dolar 

lı'k edıyor! 1 I "" l "" t " 
1zıııirin Da::•:".:ık. mahallesin-' uyor ve yo gOS erJyOr ' 

sarf edecekler .. 
Vaşington meclisi vilayeti 

Bu sene tabiatin lütfu sa -
yesinde istisnai olarak İstan -
bulda su sıkıntısı çekilmiyecek 
olmakla beraber, her sene 
olduğu gibi müteakıp sene -
!erde İstanbulu susuzluktan 
kurtarmak ve su işini kökün· 

de oturan B~hice h::r.:m:n evini 
ıı:ıuhabbethaneye kalbettiğini 

haber a'.an ahit.lıi zabıta me- 1 
murları iki gün eve) bu evi 
araıı:ıışiar ve içerde c!ört, bE-i 
kadır.la 13 yaşında bir kıJ:, bir 
de "ar ~ıyı:ıl~alı zerzevatçı Aii 
is:miııC:e yıı.b~!1cı bir erkek 

1 den hailetme kiçin, su işlerimizde 
hulmus1; rdır. 

1 
sahibi salahiyet olan bir zat, 1 Bun.ara sorulan suallere 

karşı Ali: 
- Ben, demiş, buraya zer

zevat getirdim ve yorgunluk 
almak üzere hanım teyzemin 
bir kahvesini İçmek için yu
liarıya çı!:tın ... 

Yakalanan kadınlardan Hi -
dayct hanım da deı::::ş ki : 

- Beni 1 uraya camaşır yı
l:atmıya geti•d;\er. 

13 yaşındaki k;içlık kız 
İse, Muazzez isimli dul bir 
kadının kendisini aldatıp o 
eve getirdiğini söylemiş ve 
haklarında lazım gelen mua
meleye başlanmıştır. 

İşin garibi, Behicenin mu
habbethanesi işlerken kocası
da damın üstünden etrafı 

tarassut edermiş! 

J 

bir muharririmize demiştir ki: 
« - Yalnız Belgrat or-

manındaki büyük bentte 
«1,400,000» ton su vardır. Bu 
suyun kaffesinin şehre girme
si lazımdır. Halbu ki şehir 
çeşmelerinden bu suyun yarı
sı bile akmaz, sebebi de su 
yollarımızın eski usul olması 
ve uentlerden çıkan suyun 
çe~me!ere gdinciye kadar 
yarısından ziyadesini kaybet
mesidir. 

şirket senede (100) bin lira 
ödemek şartile (1) milyon 
lira mukabilinde sularımızı 

«l 0» senede ıslah etmeyi bi
tereddüt kabul eder. İlk ya
pılacak iş mevcut « 114» kilo
metreyi kamilen demir ana 
boru haline ifrağ etmek ve 
evlere bu analardan su vere
cek tesisaf vücude getirmektir. 

Bu iş iki senede mükem
melen yapılır. Emamet bun
dan sonra şehir evlerine, me
banisine günde en aşağı lObin 
ton su verebilir. Her tondan 
« 715 » kuruş ücret aldığı 
takdirde de asgari senede 
«2,5» bin lira kazanmıya baş
lıyacaktır ki sulan ıslah için 
verecegı bir milyon liraya 
mukabil bu suretle on senede 
tamam «2» milyon « 150» bin 
lira almış olacak, ayni za
manda bedavadan bir su te
sisatı kazanacaktır. 

İki senede şehir dahilindeki 
tesisatı yaptıktan sonra şehir
den bentlere kadar olan mec-

her sene Vaşingtona gelen 
ve mevsim hitamında avdet 
eden muhacir kuşları himaye
ye karar vermiştir. 

Bu kuşlar için ( 1 O ) sene 
müddetle ( 7,920,000 ) dolar 
sarfedilecek ve bu para ile 
muhacir kuşların avdet etme
mesi için kulübeler inşa 

edilecektir. 
Birinci senede sarfedilecek 

olan « 150» bin dolarla yapı

lacak kulübelere kuşlar rağ-

1 bet ettiği takdirde ikinci ve 
üçüncü senelerde «8» yüz bin 
dolar sarfedilerek kulübeler 
teksir edilecek ve bund:ın son
ra her sene kuşların beklemesi 
için birer milyon dolar sarf
olunacaktır. 

Vaşingoln meclisi vilayeti 
bu kararı, hersene böceklerin 
zeriyata milyonlarca liralık 

zarar iras ettiğini düşünerek 

vermiştir. 

Muhacir kuşlar bu böcek
leri yedikleri için daima Ame
rikada bulunmaları bu suretle 
temin edilmiş olacakbr. 

<!rasır.da tebedclJlat yapılaca

ğı söylenmektedir. 

H ilaliahmer, evelki gün bir 
milyon kiloya zamimeten, 

kuraklık sabaya gönderilmek 
üzere yeniden 400,000 kilo 
buğday mübayaa etmektedir. 

I Fena yerde ya-
kalanan kadın 

Sularımızın ıslahı büyük de
ğil, hatta küçük bir fedakar
lığa bile mütevakkıf değil
dir. Hüsnü niyetle yapılacak 
bir teşebbüs, şehirde herke
sin evine hem mebzul, hem 
de terkos şirketinden yarı 
yanra ucuz su vermek 

Emanete de bu yüzden senede 
en az (215) lira varidat te
min etmek kabildir. Bu kabi
liyeti size kısaca izah edeyim: 

raları demire ve betona tah
vil etmek, şehir dahilinde 
kuvvetli makinelerle mücehhez 
depolar inşa etmek, bir çok 
terşih havuzları yapmak ve 
nihayet bentleri ıslah ederek 
suyu i'. i misli daha fazlalaş

tırmak için « 8 » sene yeter 
bile ... 

Şoförlerden 

alınan para 
1 
1 13undan bir iki ay 

Adliye vekili Mahmut Esat 
bey B. M. M. inin dünkü 

içtimaında ceza usulü müha-
1 

kemeleri kanununun müzakeresi 
esnasında mühim bir nutuk 
İrat etmiş ve « Ceza kanunu 
Yeni ıstılahlarla çıkan parlak 
bir eserdir » demiştir. 

Şehrimize gelen Sofya sefi
rimiz Hüsrev. B. beyanatta 

bulunarak iki hükumet ve iki 
ınillet arasındaki dostluğun 
fevkalade mükemmel olduğunu 1 

söylemiştir. 

Hüsrev bey tedavi için me
ıunen avrupaya gideceğiııclen 

t'.VVela Ankaraya gitmek üzere 
şehrimize geldiğini de ilave 
eylemiştir. 

O ün, Haydarpaşada bır .~i-
mendifer konğresi inikat , 

etmiş va yataklı vagonlarla j 
londra - Bağdat arasında 10 

1 
.liixı zarfında seyahat icrası 
l!ııkallllllD temini görüşülmüştür, I 

Cemiyeti belediye birinci 1 
reis vekilliğinde Sadettin 

Ferit beyin ipka.edildiği, ikin- 'i 

ci. reisll~e Milli Saraylar mü
dürü Sezni beyin namzet gös- ı 
terileceği söylenmektedir. 
Dün, Darülfünunda Talebe ı 

bırliğinin teşebbüsile muaz
l;un bir miting aktedilmiş ve 
Yerli mallarının istiınalile Ser
\ıetj milliy .. mizin harice git
llıekten vikayesi lehinde nu-

. 
eve!, k<,cası Kiliman-
io:> efeu<li taraf ın<lan 
yabancı biı· erkel·le 
berabcı· Beyoğlunda 
Aga vni isınindc biri
niıı randevu evinde 
yakalanarak Taksinı 
n1erkezine ~ötürül
dülderini yazdığınıız 
nıadaın l\Iarika ile 
dostu Scnai efendi bu 
cürümlerinden dolavı 

Birinci Ceza n1ahken1e
since üçer ay hapse 
nıı lıklını olnuıslard1r. 

tuklar İrat ediJııı4tir. Miting 
neticesinde., her sene nisanının 
4 üncü gunu bir yevmi 
mahsus olarak kabul edilmiş
tir. Buğünde herkes her gittiği 
yerde yerli mal!annı revacını 
temine çalışacaktır. 

Ş ehrimize geldiği yezılan 
İspanjol heyeti bugün 

Ankaraya gidecektir. 

Osmanlı bankası dün düyu
nu muvahhadenin ilk 1..-ıı

ponlannın tediyesine başla
mışbr. 

Ki;suratı munzamenin tevhi
di hakkmdaki kanunun 

kabuh~ üzerine hazine 7 mil
yon lira kazaımııştır. 

İstanbul dahilindeki, su 
şebekesinin tamamı « 114 > 

kilometredir. 
Bunun (24) kilometresi de· 

mir boru, mütebakisi eski 
usul galeridir: Her hangi bir 

Ama c~saret 

isl~e:\n (lcftcrle
ri ndt' tahrifat. 

İzmirdeki tahkikat mıi
him neticeler veriyor 

İznıir iskün dairesinin 
esas def terlerinde balıtl 
tahrif at yapıldığı an
laşılnıası üzerine bir 
kaç gündenberi nıül

kiye ınüfettişleri tara
fından yapılan tahkı

kat, n1eselenin tahmin 
edildiğinden fazla şü

mullü olduğunu gös
tern1iş ve tahkikatın 
derinleştirilmesi lüzu
mu hasıl olmuştur. 

Bundan dolayı birçok 
kinıselerin ifadeleri 
alınacaktır. 

Fakat deJiğim gibi hüsnü 
niyetle hareket ve ciddi bir 
teşebbüs lazımdır.» 

j Yeni karar 

~ l~cı1ebi 'Te ekalli
)'ei ı11ektepriı1de 
Tıirkçeye çalışmıyanlar 

sınıf geçemiyecekler 

Ecnebi 'c ekalliyet 
nwkl•~ıılcrinin bazılarında 
Tiirl;ı;e d<+slPrden gc(,'e • 
ıniyı•n tal<'he ~!Jl'llC ll'rl'ii 
smıf <'llirilnwkh', yalnız 

Tiirl•çı• der ... h•rde aşajjı 

sınıflara dı•vaıııa nıeebuı· 
lululnıaktadıı'. Hu halin, 
çocukların Tiirkl,'e d<•r"> -
IC'rinl' ı•Jıpmnıivcl atfet -
memelerini inti:w elmPklı• . . 

bulnıulu!Ju anltışılıuış ve 
Türkt;<' dı•rslcrdcn iyi 
numara alamıyanlarm ll'r
fii sınıf ı•demı•ru.-leri la-
lmrrüı· C'lnı Is kcvt'lvel .. ' .. . 
ıuı•l,lı•ıı idar<'ll'riıu• lehlljj 
t•ılilnıi"!I ir. 

Talebenin kongresi 

Bugün rfalebe birliği 
senelik kongresini ak
tedecektir. 

İsn1ail hakkı efendive: 

Şof öder cenıiyetine 
dahil olan her şoför
den üç lira duhuliye 
ücreti alındığ halde 
ellerine iki liralık bir 
nıakbuz verilmekte 
ın1ış. 

Şimdi bazı şof öder 
geriye kalan bu bir 
liranın ne olduğunu 
sorn1aktadırlar. 

Şof öder cen1iycti 
bu hususta izahat 
vern1elidir. 

Ekmek fırladı 
Lakin burada değil, lzmir

de ... Belediyenin kararı ile 
İzmirde okka başına yirmişer 
para zammedilerek birinci 
ekmek on dokuz buçuğa, 

ikinci de on altı on paraya 
çıkmıştır. -----Hüsrev B. gidiyor 

Dün şehrin1ize gelen 
Sof ya sefirimiz Hüsrev 

B. bu akşan1 Ankaraya 
hareket edecek, Gazi 
Hz. ne arzı tazimat 
ettikten sonra bir haf
taya kadar şehrimize 
ve buradan da Sofya
ya avdet edecektir. 

Üsküdar kişeleri 

Sahife :1 

Ceın<td<tt
l)t'.\ı·es tl eı· 

- Sana garip bir şey an
latayım mı? 

- Anlat bakayım! 
- Bu sabah bizim evın 

yanındaki bir Ermeni evinin 
bahçesine, tertemiz, bembeyaz, 
sakız gibi bir alay kadın ça
maşırı asmışlardı. Ben evden 
çıkarken baktım, tahminen 
kırk, kırk beş yaşlarında, h'!m 
de üstü başı düzgün, kibar 
tavurlu bir adam geldi, beni 
görmeden bahçenin yıkık du
varından içeriye atladı, usul, 
usul çamaşırların yanına 
sokuldu. 

- • Korkarım çamaşm:ırı 
aşırırken sen yakaladın! 

- Dinlesene! Çamaşırların 

yanına sokulunca etrafa bir 
"ÖZ gezdirdi ve meydanda 
k ,1seyi göremeyince ipte asılı 
buti.:n o fanilaları, gömlekleri, 
bulüzları ve saireyi birer kere 
kokladı, sonra hepsini içli 
içli süzerek bahçeden çıktı, 
oradaki çimenlikte oturup on· 
lan derin derin temaşaya 

daldı. 
- Ey, sonra? 
- Sonrası, ben buna bir 

mana veremedim, sen ne der
sin bu işe? 

- Olağan şeydir, hoş gör! 
derim! 

- Nasıl olı:ğan şey? 
- Basbaya olağan şey. Se-

nin anlıyacağın, evelce sana 
anlattığını haıı tipler gibi bu 
adam ela bir hastadır, hem de 
hastalığı hayli ilerlemiş bir 
hasta! 

-Allah .şifalar versin ama 
bu ne biçim hastalık böyle? 

- O hastalığın adına « Fe
tişizm » derler ki müptela
larına hastauelerin asabiye 

• koğ~ları argosunda «Suyuna 
tirit geçinenler» tabir olunur. 

- Neyin suyuna tirit? 
- Canım herifin bahçedeki 

kadın çamaşırlarını koklama• 
smdan neyin suyuna tirit ol
duğunu anlamadın mı? 

- Ha, şu mes'ele! 
- O mes'ele yal Onun bir 

adı da « Cemadatperesti » dir
ki türkçesi cansız ve ruhsuz 
şeylere tapınma demektir. Bu
nun daha hafif bir şeklini de 
dün berber dükkanında ben 
gördüm. 

ile neşrederek alaka
darların nazarı dikka
tini cclbctnıenizi rica 
ederinı efcndinı. 

• 
- Kaydettiğin1iz ha-

dise :l\'nen zabıta ra
porlarlndan iktibas 
edilıniştir. 

Üsküdar vapur iske- 1 

lesinde dört kişe olduğu! 

Berber kalfası genç bir kı
zın saçlarını kestikten sonra 
tuttu o sarı ipekleri çöp tene
kesine attı. Fakat o at ar 
atmaz, kapının önünde duran 

Bu nasıl 
muamele? 

H~n (iedikpaşada bir 
~\·in sabibiyinı. Evin1-
ı11 Yeni'Jsını n1artın l . ....., 
>ıı·inci criinü yerdiın. 
~·ı ,.., 

tıka bilinde de «.iUb.)>ı 
11 lı, 1aralı ınakbLZli 
iıldını. 13una rağn1en 
on g<in sonra ı\lakdar 
111 'llıtıda r ev.:: gelerek 
111 ;·ı<-t . 1 . l -' ecır crın tsvasıııı 

t~czetn1ck isti;·prlar, 
\ıı··ı··ıl 1 d .. ' '- .ar )Un an nıL.-

' teessir olarak evi tah
li ve ile çıkn·orlar . . . 
b(!n n1utazarrır olu 'O-

• 
run1. \T ergi dairesine 
borcuın kaln1adığı 
halde hen1 kesri hay
~;İyetiıni nıücip bir 
halde hakaretlerle 
hanıket etnıek, hem 
de bu suretle yazif elc
rinc lal ayt kalan k 
beni nıut~zarnr etnıek 
hakkını bu efendilere 
kiın Yerıni)tir? 

l3u hadiseyi gazete 

Gcdikpaşada Çadırcı 
Ahnıet Çelebi nıahal
lesindc Fırın sokağın
da 1 ı nunıaralı hanede 

İsn1et 
~ 

iki cevap 
Karilerin1izdcn Hü

seyin beye : ıı ı 1oter )) 
kclinıcsinin türl·çede 
nıukahili ıı katibiadil » 
ve "ı IukaYe!at n1u
harriri" dir. ~lanıafi 
«Noter» kclinıesi türk
çenıize kabul cdilnıiş
tir. 

§ Nernıin bar sahibi 

* Tehlikeli duvar 
Saraçanebaşında Ye-

si !tekke so!,a <rında . ,., 
ınetruk çelebi hcınıanıı 
duyan vıkıfınak üze
redir. ı\°it olduğıı dai
renin nazarı dikkati 
celholuııur. 

* İs annıın>r 
Eski ~e yeni · türkçe ile 

okur y:ızar, hesap biiirim. 
Ticaretanelerde çalışacaij-ım 
gibi, biçki ve dikiş yurtla
rında da hizmet edebilirim. 
Kadıkôy: İ.kbaliye, Rasimpaşa 

vo1;•r<u N. 12 Nabende 

halde her zan1an bun
ların ikisi açılır ve 
n1üthi) bir izdihaına 

ıııevdan verilir. Bu ., 
dört kişeden hiç 
olnıazsa üçünü açn1ak 
suı·etilc bu izdihaının 
önüne gec;nıek aca ha 
n1ii111kiin degil nıidir? 

1'ovgar : Saadet . ' 

* E\'kaf O'.)rnıüyor n1u? 
Beyoğluııdııki Ağacamiinin 

duvar!arı kıştan sonra harap 
oldu ve berbat bir hale geldi. 
Beyoğlunda ya~ ve ağyiirın 
gö~ü önünde bulunan bu ,,iri
cik camiimizi böyle mühmel 
bı:akmak doğru defrildir. 

M. Sadettin 

kılıksız bir adam onları avuç
layınca kaçtı. 

- Demek bunlar (Fetişist) 
denilen birer hasta, öyle mi? 

·- Evet onlar da, sonra 
mağazaların camlarından ka
dın i~karpinleri ile çorapları
na alık alık bakanlar da, hep 
birer Fetişizm hastasıdır. 

- Bu hastalığın i!:icı nedir? 
- Onu git ctibba mulı:ı-

denct cemiyetinden sor! 

* * 
Refik bey gidiyor 

Sıhhiye vekili l~cfik 
bey hugl!!1 ~ehrirniz
<len .ı\nka:·aya n1ütc

' ,·ccci:1cn hareket ccle-



· Sahife 4 

~?._~:~o Bir Avuç kul 
- Muharrı'r(: M.TuR.NAN 

Ba )7rak1ar şaşırmıştı 
~4ııasıııı. zelıirli) ·eıı çocıLk bıı 
rırlcıı1ırlcı11, cl(ı/ırı ıııııkadclesti. 

-123-
Hünkarın sadık Bayraktar derin bir 

adan1larından biri sı- teşevvüşü ruh içinde 
f atile Rusçuğa gelen ınırıldandı : 
efendisinin f ern1anını - Biln1eın ki! 
taşıyan bu İstanbullu - An1a yaptın Alisto. 
n1en1urun kendi efen- Bunda o·linıniyecek 
disi aleyhinde n1ah- ne var? Koca bir 
rem bir ;,azife deruh- veziriazam şu <<ademi
te etmiş olması bay- sile >ı haber uçuruyor, 
raktarın a{rzını açıkta «gözünüzü açın! » di-
bıraktı. Tersenkli oğ- vor. Yaban öküzü gibi 
lu, l~uıneli ayanının oturduğurnuz yerde 
toptan idam edilmek ot derliyip duracak de
istenilınesine müte- ğiliz a. İki el bir· baş 
hayyir Ye bu ağır içindir, diyip nefsimizi 
teşebbüsten mütedeh- n1alınuzı, ırzımızı ko
hiş olmuştu. Bayrak- ruyacağız. 
tar ne o teşebbüsün Ve sonra kapıcıbaşı-
azan1etini, ne avakıbı ya döndü : 
ahvali düşünüyordu. _ İsnlail paşaya 
Yalınız sadrazanlın benden selam söyle. 
« velinimet » dediği Gönderdiği habere 
adam hakkında terti- n1emnun oldum. Can
bat almasına, şu kapı-

dan dostumuzmuş. 
cıbaşının da arada oy- Gün gelir biz de bor-
nadıvı rollere şaşıyor- cun1uzu öderiz. Bizim 
du. Gerçi ikiyüzlülük, 
yalancılık, utanma- için gan1 yemesinler. 
mazlık o devirde vesi- Nizamı cedidin adı 
Jei ikbal, vesilei refah varsa bizİnl de «yedi 
ve vesilei iştihar idi. düvelin» ülkesine ya
Lakin namertliğin bu yılmış ununlüz var. 
derecesi _ bütün meş- gelirlerse görürler. 

Kışlada ni~an atmakla hudatına rağmen -
bayraktarı i'cap ve Runıelide ayan kafası 
hatta iğzap ediyordu. kesmek bir miymiş, 
Şu kapıcıbaşı sıyane- gösteririz. 
tile mükellef olduğu (Mabadi var) 
sürüden koyun kapan Cuma günkü matinenizi pek 
bir çoban köpeğine hoşça geçirmek istersenii: 

benziyordu. A. lltı HA. fMI IA 
Kocasını boğan bir SinemaSfnda 

karı, babasının çorba- gösterilmekte olan, ekranın 
en büyük yıldızlarından RA-

sına ağu karıştıran MON NOVARO nun mu-

evlat, ha yraktarın gö- S I N G Aazzp aUmR teGmEsCiliE LE R 
1
. 

züne - o dakikada - bu 
kapıcıbaşıdan daha şi
rirı görünecekti! 

lsmail ağa, mert ar
kadaşının da kendisi 
gibi saşkın bir hale 
e:eldiğ-ini görünce pis 1 

pis gülümsedi : 
- Gördün n1ü l\listo 

- dedi - bizi temizliye-
ceklerıniş. Sülüsü ma
limizi Ulucamiye vasi
yetleyip, kendimiz de 
tö\'be - istiğfar edip 
ölümünıüzü beklivelin1 -mi? 

filimini seyrediniz. 
İlaveten : İki kısımlık kah

kahalı bir komedi. 
- - . . - . 

Sincn1:! ve- tivatrolar 

/Jarüttalinı salo11u11d(I 
Bugün ve gece 

İNCESAZ 

FERAH SiNEMADA 
2 filim 

ı\ŞK UGRUNDA KATİL ve 
DONKİŞOT: Düztaban, 

Bastıbacak 

Dünyanın en meşhur okkabazı 
MELİDİS. Matine: 15 

~ M~~A~IRI 
! M.TURHNJ • 
-164-

Dedi ve 1\1 ün1evizin -bizzat ağzına döktüğü 
kadehi son katrasına 
kadar içti. İspirtolu 
mayi için<le henüz in
hilal etmiyen hap, ol
duvu gibi katip efen
dinin mi'desine iniveı·
mişti . Muhabbet telltı.lı. 
şişman adamın sakili
ğe !·ağbet edişindeki 

1 

hikmeti ve hele kadehi 
avucuda tutarak mu
hteviyatını dibine ka
dar Hurreme içirişin
deki manav·ı anladı, - . 
gizli bir telrn, 'ile l\lik-
rohive döndü. Erme
nıce: 

- Anıan -dedi- göz
ünü aç. Bu herif. J · 
zinı öküzü ~ ızdıı·;ı~: .:: 

r Son Saat 

11 Ekranın en dilber, (in s~hhar y dızı BİLLİ . D<?Vun 1928· \il 
1929 mevsimındekı en miilı:~i:nmel temsıllerınden • ı 

1 

m 

GENÇ KIZ ·KALBi 
Filiminin iraesi ınünasebetile dün akşam 

ASRI SİNEMANIN 
vasi salonu hınca hınç dolmuştur. 

a]ıırıımım mnııımııı 'I· "rn•ııınıııınmıı::' mıııııııııııııır.ırnıııı ıııı .ı11•1111·ırı•ıııı ·:rııı-1. "'lliı·ııııınıc"ı 1ı~·nmıı ıı~ııw.·uıı,ııl'ı'ı'ırıııııııılıııııırıı·ı·''l!lııı'ı·lı,'·ı,a 
l!,ıırnıllllUlıııı:ı.ı.aı m~ ' uııwmuuııııııu11N1ııı 11mıınıırıtıuıııu;ooı.ı;,:• Joil !~ uı.; ıı1111>111ııu111ı ıı:wu..unuııNn !ıllınıılMı ı~ ı ıı " ı · ~ 

""·~ FRED NIBLO~UN ESERLERiNDEN li 

l·~=i . ~ŞE1T11AJ\fl R~1KKASE d 
~ CİLDA GREYin son temsili -~ 
1 Gelcek Hafta OPERADA f~ 
-~n 

Seyri sef ain 
Merkez acentası : Galata 

köprü başında. Beyoğlu 2362 
Şube acentası: Mahmudiye 

hanı altında . İstanbul 27 40 

Antalya postası 
( ÇANAKKALE) vapuru 7 

nisan PazarlOda Galata rıh

tımından harekıctle [ İzmir, 
Küllük , Bodrum , Rados , 
Fethiye, Finike, Antalya) ya 
gidecek ve dönüşte mezkür 
iskelelerle birlikte [ Andifli, 
Kalkan , Sakız , Çanakkale, 
Gelibolu ] ya uğrayacaktır. 

Bozca ada postası 
(GELİBOLU) vapuru 6 

Nisan Cumartesi 17 de idare 
rıhtımından hareketle [Geli
bolu, Lapseki, Çanakkale, 
İmroz, Bozcaada)ya gidecek 
ve [ Çanakkale , Lapseki , 
Gelibolu) ya uğrayarak Ge
lecektir. 

TRABZUN BİRiNCi POSTASI 
( REŞİTP AŞA) vapuru 8 

Nisan Pazartesi 12 de Galata 

SOÇET A İl~AL YANA 
Dİ SERVİTS MARİTTİMİ 

(Kostantinopoli) 
vapuru 10 Ni
san Çarşamba 

:günü [Burıaı, 
Yama, Kös
tence, Sulina, 
Kalas ve İbrail ] e gidecektir. 

( MİLANO) vapuru 11 Ni
san Perşembe günü [Napoli , 
Marsilya ve Cenova 1 ya gide
cektir. 

( İTALYA) lüks vapuru 16 
Nisan Salı günü 18 de (Sitmar 
Levant Ekepres ) olarak [Pire, 
Napoli, Marsilya ve Cenova)ya 
gidecektir. 

Tafsilat için Gafata merkez 
rıhtım hanında umumi acente
sine müracaat. Tel. Beyoğlu 
771-772 ve ya Beyoğlunda 
Pera palas altında Natta Nas
yonal Türkiş turist ecen,siye 
Telefsn Beyoğlu 3599 ve ya 
T okatliyan karşısında beynel
milel yataklı vagon kumpan
yasına Tel. Beyoğlu 2330 ve 
yahut İstanbulda Enimönünde 
lzmir ' sokağında 8 numarada 
acente vekiline müracaat. 
Tel. İstanbul 77 4 

t-ıııuıııııtııııuuıuıınıııuııııuııırmuııı 1ıuuıuı:ııııu11nırın11rııııu11aııı11ı:ıııuu~ 

rıhtımından hareketle [ İne- ~ Bu gün lı 
bolu Samsun, Giresun, Trab- i, .JlE'l...ıA'K siııe11ıasz11da J 
zon, Rize, Hopa] ya gidecek ! alkışlayacağınız filim hangi- ,-
ve dönüşte Pazar iskelesile ( sidir? Cuma gününüzü hoşça _ 
[Rize, Sürmene , Trabzon, geçirmek için mutlaka intl· ~ 

-= hap edeceğiniz , lüks ve i Görele , Giresun , Ordu , l 
I
~ ihtişamın temsili, temaşala

ünye, Samsun, İnebolu, 
rın en cazibi en güzeli olan 

-Zonguldağ] a uğrayarak KONFETİ i 
gelecektir. ( 

filhnidir. Saat 17,30 matine- fil Hareket günü Y.Ük kabul ;ı 
olunmaz. I' sinde kita~lı napolit~n şar- ~ 
-----------. ( kıları. Matıne saatlerı : !fi' 

' Kiralık kahve ocakları j 14 - 15 ~ - 17 30 - l9 } 
suvare saat 71 ~ ~ 

Kadıköy .. Haydar paşa , lırnıuııtııunııtflilnııu~nmııı1111ımt111n11ıımıı11ııı111ıın11uııuıııı111ım.111;.:lJl1ıl 

Moda - Kalamış , Adalar - •••••• + •••" •" • •••••• • •• 
Anadolu hududuna işleyen İşbu Guma günü erkek, ka-

din, genç, ihtiyar herkes 
vapurların kahve ocakları FRANSIZ SİNEMA ve 
şartnamesinde yazılı şerait TİYATROSUNDA 
mucibince bir seneliğini irae edilecek olan 

1000 lira flatla isteyen var- 1 1 ''E' D T\ ÖN tarihi 
dır. Kat'i ihalesi 13-4·929 1 y, HU hayaller 

nam en muazzam kahraman- ~ tarihinde yapılacaktır. • 
lık sahnelerini musavver pek 

Müzayedeye girmek için merak aver ve emsalsiz sü- i 
' ~ gün saat 16 da levazım perfilmini seyretmeğe 

müdürlüğüne gelmeleri. gidecektir. 

' çalışıyor. Kulak .kirin
den hap yapıp yut
turdu. 

Ayak takımı ayyaşlar 
arasında cereyan edip 
giden bir itikada göre 
kulak kirinin rakıya 
karıştırılması, seri bir 
sızma husule getir.ir. 
Bu itikadı taşıyan 
cahil sarhoşlar, rakı 
aleminde nıünasebet-
izlik ika eden arka

<1a$1arını tenvin1 için 
ekseriya bu usule mü
racaat ederler. :Filvaki; 
kendisine su suretle • 

••••••••••••••• 

hap sonulan kadeh
ke~lerin de uyuya kal
dıkları meşhuttur! 

Bunun sebebi, o ınüs
tekreh maddenin uyu
tucu bir tesire nıalik 
oln1ası değil, habı isti
n1al edenlerin o sırada 
esasen sızmıya n1üsta
•t bulunınalarıdir. E
ğer onlar, yiyip içtik
leri nesnelerin mahi
yetini temyiz edemiye
cck kadar kendilerini 
~a::;ırını!5 ve uyumıya 

hazırlaıunış oln1asalar, 
kadehlerine konulan 

ecnebi nıaddeyi elbette 

lserse~)l~~··~ı~ .. 
HATJRALAAI 

Yaşasın limorı~1ta.f~,ılık!.. 
.'Jerserıj~e iş /Jz1/11111111Lşlıı, liıııo ... 
ıtuicı salt/J ]J<ırct A·cı-:,<ıııcı.calflt. 

_23 7 _ JJf1'1ıaı·ı·il'i: idi' is Jlııhtefl 
İsmini unultuıu ve u -

nullu(juı~ı için de <:ok 
müt<'t>~siİ·iın, hurada İs -
lanbv.Hu baska bir vatan-• 
daş ile Irnr~ıla~lıın. 

(:ok ll'miz kıılpli, 1;ok 
Yİ~danlı Iıiı·i. llıırhiye 
ıııeklehinin son smıl'ııula 
iken Aplüllıamit tarafın -
dan takibata uyranıı~, 
A vruııaya firar etnıi~. 

• Oratlan A nıerikaya gel -
mis Ye o zamandan beri • 
J\i'ıh cenubi, Iuih \;>imali 
Aıuerikada ufak Jıir para 
ile licaı·et yapıp ueçini -
yormuş. 

Dana bir gün nasihat 
veı·di: 

- J\ardeşim, dedi. Faz
la Z<'ll!Jin deijillın. Senin 
haline aı•ıdım. Yapur pa
ranı ,·ereyim ye ~eni Ya
lana yolcu edeyim. 

Bu çok nü1;el teldiri 
reddettim. İslanbula ne 
yüzle dönecektim. Erkek
liğe leke sürmemek için 
bir guruı• Ye azametle ve 
para Irnzanmak için çık
tıi'jım İslanbula kabil de· 
ı1U Oidemez, döneınezdim. 
nunu açıktan açıya bu 
zatı ıııuhtereıue söyledim. 
O zaman sordu: 

- Peki ama ne yapa• 
caksııı. Buradald Iıemşe
riler adan1a yalnız selfım 
YCrirlcr. llaul onla r dan 
bir medet fihi.n ummayın 
dedi. 

- (,;alışırım. 

- 1'asıl'! Görüyorum. 
Öyle İslanbulun eli bas -
tonlu çıt kırıldıın yençle
rindeıı dejJilsin. l\Iüteşt•b
blse henziyoı·sun. Fal.:at 
her iş nihayet lıir taham
mül nı<'selesldir. Am~le -
lik edebiliyor musun? 

- Hayır. 
- San'atın da yok? 
- Yok .. 
- Bu vaziyette deyll 

para kazannıak, hatla ya
şamak bile imkfuısız. 

Uu imkfmsızlıyı IJen de 
gördüyüm ve bildiğim 
için I<:iıni çektim ve ha -
şımı ünüme eyd\m. 

llalime daha ziyade 
acıdı. 

- Sana bir şey söyle • 
sem yaı)ar mısın? 

- ~e gibi. 
- Kolay iş. Hemen hu-

iJÜll ı;öyle enli püfl(•n sa
na bir limonııta takımı ıs
ınarlıynlım. l"nrıııa kadar 
hazır olur. 

görürler, yahut ağı~
larile olsun böyle hır 
suikastı anlıyabilirler! 
Fakat basırayı teşviş, 
sanııa yı .terdit eden 
alkol, zaikayı da telvis 
etti i!inden zavallı sar
hoşlar, neşe dilenmek 
• • • u • •• •• 
ıçın eşıgıne yuz sur-
dükleri alen1de alelek
ser ınaddi ve ınanevi 
müstekrehat eklü haz
mına mecbur oluvorlar, 
Her ne olursa olsun, 
beynelayyaşin kulak 
kiri hakkında böyle 
hir akide vardır ve 
ır:_Lırnc·yiz Ef. o akideye 

- tinıonala ını sataca-
iJıııı. 

- Evet. Simdi ta ı.ı> 
nıeYsiınidİI'. Jstanbııl ve 
\" unanislandaıı buraya lıtl 
llU'Ysintde l"llllliat· !Jelir • 
ler. Uiı· ka<.: ay sokalilar~ 
da seyyaı· limonatacılık 
edcrll'r' para lrnzaıııp uJ
del'll'r sen de üyle yapar-
Slll. 

- ~erNlll sataca!jıııı"! 

- Uurası uenıicilerill 
sık hulundui:Ju bir muhit• 
lir. \'apıırların tahmil ve 
lalılive isleri ekseri bura• . . 
ya yııkın rılılıında oluı•· 

Binlerce aıuele çalışu·· 

Onlara IJardak bardak il• 
monııla satarsın. 

- Umonatayı kim ya• 
pacak? 
· - Sen .. Ben sana öi:Jre• 
tlrlın. Eyer bu işi yııpar• 
san bal gibi geçinir hatta 
para bile kazanırsın. N"a • 

l i t .. ·~ sı .. s er mısın. 
Hiç düşünmeden ccva.P 

verdim: 
- Olur. Yaparım. 

( '.\labadi var ) 

Sefain sahiplerine 
Hudut ve sahiller sıhhat 

umum müdürlüğü tarafından: 
Heyeti vekile kararnaı:nesl 

mucibince badema Akdenil 
methalinde Çanakkale, Kara• 
deniz mcthalfnde n dolu ti& 

Rumeli fenerleri hududu da• 
hilindeki Marmara havıasın• 

daki limanlar arasında çalıf 
makta olan safi yirmi beş tO' 
nilatodan yukarı (25 ton ha· 
riç) hacını istiabisinde ola' 
yelkenli ve motörlü sefaif 
dahi buharlı sefain misal• 
Marmara havzasında işledikç' 
muvasalat edecekleri limanlat' 
da sıhhi istintak ve pratik•' 
dan istisna edilmişlerdir. İşbf 
limanlardan hareketlerind' 
keza buharlı sefain gibi meı:nıl' 

, rini aidesinden kemakan p•' 
tente ve ya vize alarak rüsuıııd 
sıhhiyeyi makbuz mukabili te' 
diye edeceklerdir. Yirmi bef 
safi tonilatodan yu!ı:arı yel• 
kenli ve motörlü sefııine öte' 
denberi yapılagelmekte oldıl' 
ğu gibi usul ve nizama tevfl' 
kan bir Türk lirası kıymetiıı' 
deki mücellet patente verilit 
mezkllr sefaine Marmara hıı."' 
zasımn hududu eılan Ak fi 
karadeniz Boğazlan hariciJl0 

sefer 11çtıkça o denizler~' 
kapotaj yapan bilumum sef~ 
hakkında cari bulunan °'; 
ve nizamatı sıhhiyeye ta 
tutulacaklardır. 

ittiba etınisti. 
Şişman .adan1, l~~ 

çirkin hareketi niı;ıtl 
ihtiyar ediyordu? f{ıı; 
rren1in, fazla iç~r~~ 
bir miinasebetsııh,, 

. ·ti 
yapmamasını mı ı~ 

Yordu yoksa baŞ~ıı 
• • ı;ıe bir n1aksat nu ta' 

1 
ediyordu? Bura~. 
Vahan Aslanyan b'( 

bile ınerak etti, ve ~ı 
göz işaretile karısı~ 
aşağıya gönderereıt 
kendisi de arkasıodıı 
indi. 

Mabadi -vat 
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Dünyada o~ap 
biten vakalar 

Biı~ senede ... 
.._r:ma _____ ııı!i 1 Seyrüsefer inti-
Vahşi hayvan zamını ihlal e
avcıları nerede den.ler ne kadar? 

barınırlar? 

Son sen~!er le :ıvrupa ve 
arnerik:ı avcı'ık srorJ ve y:ı 

eğlencesi s:ıhcs"nde yeni bir 
İptila baş gösterdi. T ehFkeli 
llıınhk" :ırd v, hşi 'oie yırtıc• 
hayvanlar avlamak. 
Bunun için he en her millete 
ltıensup avcılar Afrik.:ının balta 
&İrıncm "ş babir ormanlarına 

daldılar. Arslanlar, kaplanlar, 
tırtfonl:ır peşinde koşmıya 

h~ladılar. Ancak bu kabil 
•vlann tt:hlikesi karşısında 

Çadırlarını öyle uluorta değil, 
tesimde gördıiğünüz veçhile 
ağaçlar üstünde kurmak zaru
tetj ile karşılaşmışlardır. 

Seyrüsefer merkezi geçen 
sene nizaınatı belediyeye mu
halif h~rekette bulunanların 

bir istatistikini yapmıştır. Bun
ların neden dolayı ceza 'oier
dik!erini ve adetlerini ber
veçhızit yap;yoruz: 

1905 ~ofOr cal~deyi İşgal, 
333 ~o~er bı:yaı:mamesiz otc
mob ·ı ktıl!ıınm;ık, 1 ~2 şoför 
ehliyetnamesiz şoförlük yap
mak, 13 ~oför •arhoş olarak" 
otomobil kullanmak, 7 şoför 
yolun sağını takip etmemek, 
70 şoför beyannamesiz 
ncuavin kşımak, 1 şoför 
kalabalık yerde koma ça!
mak , 146 şoför fotugraf 
ve -ınemek, .c32 şoför hızlı 
g.tmek, 280 şoför tramvayın 
solundan geçmek, 4 şoför fazfa 
ücret almak, 6 şoför numara
sız otomobil kullanmak, 2 şo
för taksimetrcsiz icrayı san'at, 
etrr:ck, 373 çoför memnu cad-

nda.n: ' 
amesl 
denjj 

Vapurun içinde 
bisiklet yarışı 
yapıyorlar 

. deden geçmek, lS şoför kar
nesi m""hürsilz olmak, 20 şoför 
arka lambası sönük geçmek, 7 
şoför etfaiycyc yol vermemek, 
3 şoför caddeden geçenlere yol 
vermemek, 142 şoför taksesi 
mühürsüz olmak, "1 şoför gü
çük çocuğa otomobil teslim 
etmek, 1 ~oför müşteriyi iste
diği yere götürmemek, 428 
şoför kasketi numarasız ol
mak, 3S soför tenbihata ita
atsizlik etmek yüzünden, 1 
şoför cadde ortasında müşte
ri almış, 29 şoför gece fener
siz gezm;ş, 21 şoför kame 
mülıürünü sökmüş, 12 şoför 
takse yerinde fazla dur
mu~, 2 ~ofiir fazla mü~teri 
almış , 4 ~oför tek plaka ile 
gezmiş oldukları için tecziye 
edilmişlerdır. 

zasın· 

çalış• 

eş tO' 
n ha' 

olaO 
sefaiO 
mis ili~ 
edikçe 
anlat' 

ratika' 
• fşb 
erind~ 
meuııı' 

n p•' 
üsuıııa 
bili te' 

• bel 
yel' 

e öte' 
oidıı' 
te~r 

metili' 
veriliY 
aha"' 
Ak fı 
aricİJle 
"zlerıl1 

se~ 
talıl 

1 -l 

Avrupa ile Amerika arasın 
da sefer eden büyük transat-
1"1ılik vapurlarında her türlü 
eğlencelerin mevcut olduğunu 
İşidir, dururduk, günlerce sü
ten deniz seyahatı içinde zevk
li ve keyfti vakit geçirmek 
isteyen zenginlerin bu eğlen
teleri arasında bisiklet yarış
ları da vardır ve resmimiz 
büyük bir transatlantik vapu

l"lında bisiklet eğlencelerini 
lıösteriyor. 

Rcsinıli av 
I l'urkiyede Avrupa -mecmua
atı derecesinde mükemmel 
?'ecınua çıkabileceğini görmek 
1~1eyenlere bu gün çıkan re-
•ı ... ı· . I "' ı ay mecmuasını emnıyet-

e tavsiye edebiliriz. Resimli ay 
~:ni harflerle çıkan en nefis 
~ 11rk eseridir. Bu nushasında 

lYbil Havzun çocuklarımızı 

tıasıl zehirlemekte olduğunu 
~~ fikir hayatımızın kimlerin 
d"kde olduğu hakkında şayanı 

1 kat iki makale vardır. 

Bir 111üsan1ere 
b l Opkapı mahfili temaşa şu
lrıesi bugün biri saat «11» de 
1 e~tep muallim ve talebe
~tıne, diğeri saat « lS » te 
U •hfil aza ve ailelerine olmak 
tı~ere mahfilin beşinci yıl dö
~~llıünü tes'it maksadile bü-
llk ikı" .. kt" musamere verece ır. 

•ii 
~ aınereye matbuat erkanı 

'% IJıenı.Jekctin tanınmış sana't 
Jı;ııleri davet edilmişlerdir. 

Bunlardan başka 203 oto
mobil sahibi beyannamesiz 
şoför ve 7 5 ehliyetnamesiz 
muavin kullandıkları için ceza 
vermişlerdir. 

29 kişi ehliyetnamesiz mo
tosiklet kullanmış, 603 arabacı 
ehliyetnamesiz arabacılık, 30 
arabacı fazla yük tahmil et
miş, 11 küçük çocuk araba 
koşturmuş, 11 arabacı gündüz 
manda arabasile caddeden 
geçmiş, 43 kişi beyanname
siz a r a b acılık yapmış, 

1 arabacı arabasıla uzun de
mir taşımış, 473 kişi beyan
namesiz arabacı kullanmış 
olduklarından ceza vermişlerdir. 

9 kişi markasız sandalcılık 
etmek, 4 sandalcı köprü du
balarına yanaşmak, 2 sandalcı 
fazla ücret almak, 1 hamal 
halka fena muamele etmek, 
37 hamal fazla ücret almak, 
1 kişi sokakta fuçu yuvarla
mak maddelerinden ceza ver
mişlerdir. 

l~t:ssanıJara 
Türk güzel san' atlar birli

ğinin Ankarada açacağı resim 
serğisine iştirak etmek istiyen 
san' atkarların 24, 25, 26 nisan 
günleri saat 14 ten 17 ye 
kadar eserlerini alay köşküne 
göndermeleri lazımdır. 

Bir efendi aranıyor 
Usulü muzaafaya aşına ve 

mahakimde umuru daaviyi ta
kibe muktedir bir efendi ara
nıyor. Taliplerin İstanbul Bah
çe kakı Hamidiye türbesi kar
şısında Borsa köşesi S4 numa
ra (MODERN TERZİHANESİ) 
ne müracaatları. 

Beyoğlu beşinci hukuk ha
kimliğinden: 

Bir deyinden dolayı 'mahçuz 
ve furuhtu mukarrer bir adet 
altın saat makordon 10 nisan 
1929 tarihine müsadif çarşam
ba günü saat bir buçuk•a çı:r
şu bedesteninde bilmil;::ı.;cde 
füruht edileceğindı:n ı..r, o: an-

lar y~m ve saati ., .. 1cr.~ ~ - :
racaat eylem el n. ı.A .. '--"· 

,:,on Saat 

Kıiçıik 
/ıiluiyc Dengi ôengine! 

İşte size çiçeği bumunda, 
çamuru kamında, taptaze bir 
şişli dedikodusu ... 

Bundan iki üç hafta kadar 
evveldi. Kamile hanımefendi, 
küçük salonun köşesinde bu
run buruna oturmuş Sacide 
hanımla Refet beyin önilnden 
geçerken manalı bir tebes -
sümle: 

- Biliyorum, dedi, siz iki
niz de kalabalığı sevmiyorsu -
nuı, iyisi mi burada haşhaşa 
konurun .. Korkmaym sizi kim
se ralıatsız etmez!.. 

Ne Sacide Hamın ne de 
Refet bey ev sahibesinin bu 
hareketine kızmak mı, şaş

mak mı lazım geleceğini bir 
müddet tayin edemiyerek sa
kin ve sakit hiribirlerine bakı
şıp k~ldılar. Dört beş aydan
beri şunun bunun davetinede 
yekdiğcrlerine daima rasgeli
yordL•. 

Refet bey intacı bekarlar
dandı. Fakat şen nükteci, 
aşağı yukarı gençliğini muha
faza etmiş dinç bir adamdı. 

Ötekine beriki kırkı geçti
ğini söylerlerdi. Sacide hanı
ma gelince sarışın, pembe 
yüzlü muntazam vücutlu bir 
kadındı. İki sene evvel Naki 
paşadan dul kalmıştı. O, yir
mi dokuzunda olduğunu tek
rar eder, fakat dostları gıya

bında: 
- A vallahi otuz beşi 

geçkindi! 
Derlerdi. 
Bu iki sonbahar çiçeği biri

hirlerinden pek yiyade koş
lanmışlardı. Bu işin ilk defa 
farkına varan da Kamile 
hanımefendi olmuş, deminki 
kinayeli lakırdıyı onu için 
söylemişti • 

* Her hal ve tavurlarile se-
viştiklerini belli eden hanımla 
Refet bey bu İşe dair daha 
tek kelime konuşamamışlardı. 

Ne kadar olsa· erkek cür' eti .. 
Refet bey bu son fırsatı ka
çırmam istemedi. Gür bir 

ses, hakimane bir bakışla 
söze başladı: 

- Sacide Hanimfendi, dedi, 
vakıa burada garip bir vazi
yette kaldık. Fakat er geç 
hu hal başımıza gelecekti. A
çık ve samimi görüşmemize 
müsaade buyurursunuz değil 

mi? 

- Siz 'de, ben de feleğin 
çenberinde binlerce defa geç
miş insanlar olduğumuz için 
bize kurulmuş olan tuzağa 

pek kolay kolay tutulmayız 
korkmayın. 

Sizi bilmem, lakin ben ken
di hesabıma evlenmekten yıl -
mış bir adamım . Uzun sene-

!erden beri hürriyetimi elden 
kaçırmamak için çal~hm ve 
muvaffak da oldum. Şu daki
kada da bu fikrimde musir
rim. 

Sacide hanım gene cevap 
vermedi. Fakat demindenberi 
yüzünde esen şetaret havası, 

gözlerinde dolaşan neşeli par
laklık birdenbire uçtu gitti. 

Refet Bey de derhal bu
nun farkına vardı. Bukadar 
sert bir lisan kullandığına 

pişman oldu. Sesini inceltti. 
çehresine şefkat ve muhabbet 
izleri koydu, liikırdısına öyle 
devam etti: 

- Müamafih sizi görüp tanı
mak ~enim bu inadımı biraz 

sarstı.. Bunu itiraf etmem lazım. 
Heyhai: aradaki büyük mani 
tekrat kanaatimin kuvvet
lenmesine sebep oldu. 

- Hangi maru? 
- Yaşlarınız a•asındaki 

fark.. Siz yirm · dol..""UZUndası
nız, ben kırk sekizinde.. On 
dokuz sene gibi uzun devre 
ile biribirirıden ayrılmış iki in
sanın evlenmesi delilik değil de 
nedir? İşte görüyorsunuz ya 
bu izdivacın akla yatar bir 
tarafı yok.. Dost kalalım, 
kafi.. İleride bu sözlerimin 
kıymetini daha iyi anlarsınız .. 
Yalru,z şu dak"katla sizi müte
essir ettim. Bundan dolayı 
affini rica ederim .. 

Halbuki Sacide hanımın bu 
sefer teessürü geçmiş gibiydi. 
Başımı yükseltti. Göğsünü 

düzeltti. 
- Rafet ,fey, dedi sizi 

açık ve samimi sözlerinize 
ben de bir iki açık ve samimi 
kelime ile mukabele edeceğim. 
Aramı:ıiclaki yaş farkı zannet-
tiğimiz kadar fazla değildir. 
Çünkü ben yirmi dokuzunu 
çoktan geçtim. Otuz beşinde
yiıri. Fakat kadınlar gene ka-
dınlara karşı otuzu aştıklarını 

itiraf etmek istemedikleri için 
ben de hakikati kimseye 
söylemiyor~um. 

Sacide hanım lakırdısını bu
rada kesti va arada uzun bir 
süküt devresi hakim oldu. 
Sonra birden Refet bey Sa
cide hanıma daha fazla soku
larak ve küçük ellerini elle
ri içinine alarak: 

- Sacide, dedi, ben de 
kırk sekizinde yoğum. Fakat 
hakikaten beni seviyor musun 
diye seni imtihan etmek iste
dim. 

Kucaklaştılar. 

O anda kapısı açıldı, Ka
mile Hanım efendinin perük
lü başı, sırıtan yüzü gözüktü: 

- Nasıl ben size yarım sa-
at evvel söylemedim miydi 
çocuklar. 

Nakleden: A. H. 

İstanbul viiayeti defteroariı!ı ilanları 

KİRALIK DÜKKAN: Tophanede kışla altı üzerinde salonu 
vardır, No 361, kirası 300 lira, müzayede 17 nisan 1929 da 
Defterdarlıkta yapılacaktır. (17S) 

·-it SATILIK VAPUR Haliçte Ayakapı önünde demirli, 
Rusumat muhafaza idaresine ait N. 3, muhammen bedeli 
13960 lira, ihalesi 16 nisan 1929 tarihinde pazarlık suretile 
lstanbul Defterdarlığında yapılacaktır. (334) 

SATILIK VAPUR: HALİÇTE Ayakapı önünde demirli Ru
sumat muhafaza idaresine ait No 1 muhammen bedeli 10,400 
lira ihalesi 17 nisan 1929 tarihinde pazarlık suretile İstanbul 
defterdarlığında yapılacaptır. (33S) 

1500 metro mik'abı 
kereste mübayaası 

Tütün inhisarı umumi 
müdürlüğünden: 

Samsun fabrikası için 1500 metro mik'abı muhtelif eb'atta 
kereste pawrlık suretile alınacağından tamamına ve ya bir 
kısmını itaya talip olanların " 7 teminatlarile 13-4-929 cumartesi 
günii saat 10,30 da Galat:;ıda mübayaat komisyonunda bulun
matan ve yevmi meıkur.., kadar eb'adı öğrenmek üzere 
mukür komisyona müracaatları. 

Sahife ;> 

A 
1!!!!!2st!! ~~ ·- ı as g&#J 

K ederden ölcı1 l{öpek 
Ef~ndisi, Ro(lolf \'alanı ino\'U l{ay-. 
bt=>tt1l(teıı soııra KnLer d<' yltşaınadı

1 

I 

Son günlerde, Hollivutta, (Rodolf V~lan!ino) nun ölümünden 
eve) oturduğu evi gezenle;·, bahçenin bir kenarında şimdiye 
kadar görmedikleri mermer bir abidenin yükseldiğini farkct
mişler, yakla~arak üstündeki yazıyı okumuşlardır: 

Rodolf Valant:ııcnun köpeği l(aber burada yatıyor. Alaska
da 1922 senesinin haziranında doğmuş, 1929 senesinin kaııu
nu sanisinde ölmüştür. 

Kaberi tal'ımıyanlar iç:n hı sntırlar pek tc şayanı dikaal 
olamaz. Amerikan gazetelerinin söylediklcr;ne inanmak lazım
gelirse kederden ölmüştür. 

Efendisi gömüldükten sonra yemekten, içmekten kesilen, 
eski neşesini, oynaklığını kaybeden hayvan öldüğü güne 
kadar hemen kulübesinden dışan çıkmamıc, son zamalarda 
da verilen yemekleri yen:emiye başlamış, bu suretle yavaş 
yavırş eriyip gitmiş. 

Kaber, Rodolf Valantinoya Nataşa Rambova ile evlendiği 
zaman hediye edilmiştir. 

Dünyanın en bahtıyar kadını' 

Luiz Loveli, Avustralyalı bir milyarderle evlen~rek sinema
cılıktan çekilen eski bir san'atkaiirdır. küçük bir tesadüf 
neticesinde bugünkü mevkiini elde eden Luiz Loveli için 
Amerikalılar, dünyanın en bahtiyar kad-nı, demektedirler. 

Bunun doğru olması ihtimali belki mevcuttur. Fakat onun 
Amerikalılar arasında en zengın kadın olduğu itiraz kabul 
etmez bir hakikattir. 

Lulz Loveli son günlerde Hollivuta giderek eski arkadaşlarını 
ziyaret etmiştir. 

Resmim "z bu ı.>yaret esnasında alır.m,~tır. 

• 
Istanbul ticaret müdüriyetinden: 

Süt istihsal edenler:c satanlar ah"ren birleşerek vücuda 
getirdikleri cemiyetin idare hey' eti intihabı nısanın yedinci 
pazar günü Beyoğlunda Amerika sefarethanesi karşısında 
Hüseyin Recoviç apartmanındaki cemiyet merkezinde iera ve 
saat ondan on altıya kadar intihaba devan edileceği alakada
rana ilan olunur. 

gümrükler muhafaza 
müdürlügünden: 

7 numaralı motora vazedilecek aı: müstamel bir makine 
ile güverte aksamının cüz'i tami~.ıti aleni münakasaya konul
muştur. münakasa ve ihaliit kanunundaki şeraiti haiz ol:ın 
taliplerin müdüriyetimizdeki şartname ve keşefnamesine ittila 
husulünden sonra münakasa günü olan 20 - 4 - 929 cumartesi 
günü saat 14 te depozito akçesile muhafaza müdüriyetindeki 
>ıomisyona müracaatları. 

P~RTEV ÇOCUK podrası 
llk valde olmak şerefini ihraz eden ha-

nımlara tavsiye olunalJilir. , 
ÇÜNKÜ onlar mahiyeti gayri malüm her 

hangi bir podra ile çocuklarının nazik ve 
hassas ciltlerinin gayri ka "li tedavi cilt hasta
lıkJanna müptela olmak tehlikesine maruzdur. 

ikinci veya üçüncü nevzadını yetişdirmi'ş 
olan valdcler onun havasu kıymetini çoktan 
takdir etmişlerdir. bir kere tectiibe edini:ı. 
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CUMARTESİ Telefon: 

(~ 
NİSAN 

!929 on llil 
YAZI İŞLERİ 

ı s. 1202 
iDARE İŞLERİ 

İ;, 3312 
\•~ r-.;, : • • ' -. • •• ...,. >ı; • • • ~ 

·' 

e111\'a l ı n1etruke n1ü<lüı-iycti 

ınahallesı sokağı N. nevi icarı 

lira 
Kadıköy 
Heybelia:Ja 
Uzun çarşı 
Galata 
Beyoğlu 

Sakız ağacı ı1 hane 480 senevi 
!Ylanastır 1 

• 1, « 312 « 
Rüstempaşa 

Hoca Ali 
Tatavla 

Balkapanı altı 28 
Lülecibendek 51 

mağaza 72 « 

kagir hane 65 şehri 
Papas oğlu 15 hane 10 « 

Tım tım Ada ' l birahanede mevcut 26 kalem 
eşya 70 lira « 

Balada evsafı tUubarrer crnlal{in icara raptedilmek üzere 9 / 4 / 929 tarihine müs~dif 
Salı günli ı:aat 15 te par:arlı!da müzayedeleri mukarrerdir. Taliplerin emvali metruke icar 
komisyonuna müracaat eylemeleri. 

Haliç dahilinde Fenerle Balat arasında baştan kara olarak batmış bir halde bulunan 
Fener bahçe vapurunun balibazırile mukadder olan 850 lira peşin para ile satılması için 
24- 4 - 929 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 de müzayedesi mukarrerdir. taliplerin 
yüzde yedibuçuk -lıesabile teminat akçelerile Emvali metruke idaresinde müteşekkil satış 
komisyonana • 

l" laçlar Babçekapıda Salih Necati eczanesinde 1n1Z1 ihzar ettiriniz. Reçeteleriniz taze ede-
viye ile, ciddi bir dikkat ve istikametle yapılır. Dakik idrar 
tahlili 165 kuruştur. 

Hall·s Balık yag'"' 1 Bahçekı>pıda Salih Necati ec-
zanesinde taze birinci morina 

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

Üsküdarlılara müjde Jk~u~a~~:i~~1 ~~~ 
şamba, göğüslük, şiringa lastiği, Cam şirinğa, lastik sonda, de
rece gibi bilcümlı:: eşyayı sıhhiye ile krem, diş macunu, podra, 

kolonya, esans gibi tuvalet eşyaları uncular sokağında yeni ıtrı
yat ve levazımı tıbbiye mağazasında ucuzca tedarik edilir. 

Talebe el kitnpları serisi 

r, ) 

6 

. 
.Tl~OI ;OJl 

10 kuruş 

J 11 1~.\' D ES i~ 
1 inci kitap 

10 kuruş 
Ortanıektcpler İçjn 

Maarif vekaletince mıiallim
lerden mürekkep bir heyete 

telif ettirilmiştir 

müracaat mahalli 

l)evl<~t ıı1at haası 

satış ven ' BÜYÜK 
TA yy ARE PİYANKOSU DOKTOR FETHİ~· ! 

Cerrabpaşa Hastanesi l I 
Bakteriyoloğu 

ı~~~·---.ı 
ARSENOFERA T_OS 
Gerek ~et:alığı müteakıp, 
gerek fazla çalısmaktan 
mütevellit fakrüddeme 
karşı gayet müessirdir. 

Eczanelerle ecza depola
rında bulunur. 

Tayyare piyanko müdüriye
tinden: Mevcut numuneleri 
veçhile ~iktarı ( 1,196,000 ) 
as.Jet olmak üzere ( 9 ) nevi 
(Noter) evrakı bastırılacaktır. i 

Bu tab'iyata girmek isteyen

lerin pey akçelerile beraber 
8 nisan 929 pazartesi saat 
15 de piyanko müdürlüğünde 
müteşekkil mübayyat komisyo
nuna müracaatları ilan olur.ur. 

• 
Is lam tarihi 

·Asrı saadet - Sadrı İslam 
9 cilt· 3 # 4 hin salıifc 

.\srıı1111.ııı ı•ıı yftl,st•I, aliıııl••rind<•ıı 
ıuürt>kl,ı·p hiı: Wo.;li'lııı akatleıııisi 

taı·afıııdaıı yaztlıııı:;, fazıl ııııılıaı·ı·iı·

lerinıizdc•ıı üııwr Hıza lll'yef'ı•ıuli ıaı·nl'ııı-
daıı if[ıvPlerll' ll'l'l'CllH' 'I' il.ıııal Pılilıııi'j, 

eski harflerle hasılıuı:;lır. !'jiu111iyc lrndaı· :;ark 
ve uarpla hu liadar muazzam ve liiynıelli 

IJir isffuıı htı•ihi vazılıııamıslıı·. Her tarafla . . 
pek büyük raiJhcl lmzanıuı:;lır. Bokıız c•ildi
nin <'ezası 12, bez ciltlisi 11, ııw)iıı dillisi 
u; lirı11lır. Posla üereli 'l'ül'ldyl' if'iıı 12:-;, 
eeıwhi ıııcnılck<'l!cr ic;iıı :ıoo kuru'jltır. 
Btınıı lıir dcfotla 't>ı·eıııiyenlt•r iki, üı; 
l:ılisltle d<' vcrl'biliı·leı·. Hu fiyat ktır
Jıan hayraııııııa kaıluı· nııılebeı·dir. 

Atinaya tenezzüh '. 1 ~ehrcmancti ilanlar 

Loyd Triestino, muhterem müşterilerinin Atinayı az 
masrafla ziyaret edebilmelerini temin arzusile Pire için 
azimet ve avdet biletleri ihtas etmiştir. Bu biletlerin fev
kalade tenzil edilmiş olan fiyatında Atinada otelde ikam,et 
ve taam bedelleri dahi dahildir. Bu biletler, yolculara, Is- j 
,tanbuldan Pireye bir azimet ve avdet seyahatından başka ı 
Atinada arzusuna göre GRAND BRET AGNE ve yahut ı 
PÖTİ P ALE otellerinin birinde ikamet hakkını vermektedir. 

İş adamları ile Atinayı ve asarı atikasını ziyaret etmek 
isteyen zevatın kendilerine pek az masrafla seyahat fırsa
tını temin eden Loyd T riestinonun bu teşebbüsünü la yıkı 
veçbile takdir edecekleri ~muhakkaktır. Şehrimize daha 
fazla sayyah celbetmek maksadile Atinada bulunup giizel 
şehrimizi ziyaret etmek isteyen zevata dahi ayn; suh:.ılet 1 

ve istifadeler bahşedilmiştir. ~-
--- • 

Şebremanetinden : .Şehzade 
başında dariilhadis Hasanağa 
ınedrese'Si içinde 5 nu:naralı 
oda kiraya verilmek üzere 

ı açık müzayedeye konulmuştur· 
' 25-4929tarihinde ihalesi olacalı' 
1 tır.Talipbr'n şartnameyi görmelı 

için her gün müzayedeye gir
mek için mezkür tatibte levil' 
zım müdürlüğüne gelmeleri. 

İstanbul vilayeti defterdarh' 
ğı kadrosundan açıkta kal
mış olup elyevm açık m:ıaşıoa 

KEŞİDELER ·HER AYIN 11 İNDEDİR. 
3 üncWı keşide: 1111 n isan 1929 
BÜYÜK İKRAMİYE 

Kan, ( Vasserman teamü
lü) idrar, balgam cerahat 
tahlilleri ile hastalıxların 
hususi aşıları yapılır. Tele
fonla malumat verildiği tak
dirde tahlil edilecek ~ evat 
aldırılarak bilahiıra r:ıporu 
takdim edilir. 

ı Hilaliahmer Istanbul merkezin- 1 

miistahak bulunan muamele 
• vergisi tahakkuk muavini Atıf, 
maktu tebliğ memum Cav~t, 

40,000 LiRADIR 
A Y!lm(:A: 

20,000 
15,00() 
12,000 
10,000 

LİRALIK ]KRAMİYELER 

ve 10000 
Liralık bir Mükafat 
Btı l'-esi<led t~ (·eı11~ a11 :., 

:J,~)()() numara kazanacak .. 
Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem 

Bil'umıım esnafa ve Esnaf 
cemiyetlerine 

İstanbul 'ficaret n1i.idirivctinden: 
1- Esnafın esnaf cemiyetleriııe • kaytlan mecburi olduğun

dan san'atları itibarile mensup olmaları lazım gelen cemiyete 
kayt edilmiş bulunanların tecdidi kaytları ve biç kayt edilme
miş olanların kaytları için hir ay mühlet verilmiştir. 

2- Bu müddet z:ırfında müracaat edenlerden kayt edilmiş
lerin kaydiye teahhiidatı şehriye ve saireden cemiyete karşı 
olan eski borçları cemiyetler tarafından kat'iyen aranılmayarak 
yeni kaydedilecekler misilli şimdilik ancak cüzdan bedelile o 
cemiyetin nizamnamesinde yazılı teahhüdat bedelleri alınacak
tır. 

3- Esnaf cemiyetleri, cemiyetlerine 
kıf oldukları esnafın isimlerini zabılai 
bildirecektir 

kaydedilmediklerine va
belediye memurlarıl!a 

4- Muayenei sıblııyeye tabi olan esnafın muayeneleri eski
den olduğu gibi cemiyetlerden alacakları hüviyet verekaları 
üzerine kaydolunacaktır. 

5- Bil'umum esnafın ileride ceza görmem~k üzere hemen 
cemiyetlerine müracaatla kaydo!uıımaları tavsiye ve ilan olu
mır. 

i den: 
1 - Görülen lüzum üzerine, Macar, Sırp, Hardvinter, Mik

sctdorom, Rozafe Trakya ve saire mallarından İstanbulda mev
cut ve ya hariçten getirilecek yemekliğe elvirişli 400,000 kilo 
buğday kapalı zarf usulile mübayaa edilecek: 

istihll\k tebliğ m ~ Scla-
hattin ve d iğer Selahattin v~ 
Ali Kemal efendilerin şehrı 
halin yedinci pazar günü saa~ 
onda dcfkrdarlıkta ispat• 
vücut etmeleri, gelmiyenlere 
açık maaşı vı:.ramiyeceği ili' Muayenehane: Beyoğlun

da, Ağaeamiinin karşısında 

Telefon Beyoğlu 534 

Direkler arası Bozdogah 
kemerinde Kayserili Ahmet 
paşada Emir hoca sokağında 
4 - 6 numaralı vasi bahçeli, 
elektirik, terkos ve hamamı 
havi, muşamma döşeli 'fe bo
yalı 8 oda, 1 salon, · üç sofa, 
bir mutfak ayrıca bir odalı 
mutfağı ve kafi miktarda 1 
bahçeyi ihtiva eden bir kısmı 

1 

havi sağlam hane satılıktır. 
içindeki sahibine müracaat. 1 

-----

Doktor A. Kutieı 
Elektrik makinelerile belso- 1 

ğukluğu, idrar darlığı, prostat, 
ademi iktidar, belgevşekliği, elit 
ve frengiyi ağrısız tedavi eder 
Karaköyde fırın sırasında. 

ı--

1 1- 1Jöyçe \.J. l:S<p1k -ı 
Tarihi tesisi: 1906 

Vlü:ıssisleri: Dresdner bank 
A. Şafhavenşer bank Fe
rayn, Nasiyonal bank für 
Döyçland. 

Merkezi : Berlin; şube
leri: Hamburg, İstanbul 
«Galata ve - İstanbul », 

İzmir. 
Gaalata kısmı telefon: 

Beyoğlu: 
247, 243, 684, 685 

İstanbul kısmı telefon : 
İstanbul 2842, 2843. 

Deposu : İstanbul Tütün 
gümrüğü . Telefon : , 

İstanbul 27. 

melatı icra ve lnısusi 

1 kasalar icar olunur. 

2- Trakya malları yüzde 3 analizle diğer mallar tip üze .. 
rinedir: 

3- Malların çuvalları hilaliahmer tarafından verilecek ve , 
müteahhit mallar çuvallara doldurup, her çuvalı merkezimizde 
nümunesi mevcut sicimle safrlam bir surette ciikmeyi ve Hay
darpaşada vagon ve ya anbara kadar vaki olacak bilcümle 
masarifi kabul etmeyi teahüt edecektir: 

4- Mallar peyderpey teslim edilecek ve cemiyet teslim 
müddetinin temdit ve taksirine mezun olacaktır: 

5- Malların evsafınca tehaddüs edecek analiz farkı Borsa 
arbitrajile halledilecektir. 

6 - Hilaliahmer menşe itibarile cins ve miktarını tayinde 
serbestir. 

7 - İta:;ına talip olanlar beşer kilo nümune ve " , de 10 te- 1 

minat akçesi ve ya muteber bir banka kefaletna:nesik teahiit 
edecekleri mallan nihayet kaç günde teslim edeceklerini de 
tasrih eylemek surelile 6 nisan 929 cumartesi giinü saat 11 e 
kadar İstanbul Hilaliahmer merkezine müracaat etmelidirler. 

8 - Her teslim alınan partinin bedeli İstanbt•I Ticaret ve 
zahire borsasının olbaptaki talimatname3ine tevfiken Türk lira
sı olarak nakden ve def'aten tesviye edilecektir. 

9 - En muvafık şeait teklif edene, teklifinin merkezi umu
mice kabulini teminen üç gün sonra cevap verilecektir. 

10 - Memaliki ecnebiyeden bu hususa ait vürut edecek Buğ
day gümrük resminden muaf olduğundan teklif sahiplerinin ta
lep edecekle~i bedelde bu ciheti nazarı dikkate almal;::rı 

lazımdır. 

11 -İhalei kat'iyeden sonra keyfiyet İstanbul Ticaret ve za
hire borsında kayt ve tescil edilecektir. 

·rCRKİ\'E İŞ 131\NKASI 
Sern1avesi: tedive edilnıis ;,.000.000 liradır - . . 

Ankara 
İslaııh11l 
ı! 11 ı·sa 

İzııı iı· 

LTnıunıi ı\lüdürlük 

Ankara 
şubeleri: 

\~,-alık 

Zoııu11ldak 
J\ayseı·i 

Jlersin 

ııcn tebliğ olumır. 
---------

Darülfünun talim taburll 
kumandanlı gıdan: 

Fakülte talim taburund3 

1 . . . d 1 mezun ar ıçın ycnı evre 
mayıs 929 tarihinde başlıy3' 
caktır. Lise ve muadili me1'' 
tep mezunlarile, darülfünıl~ 
ve muadili yüksek mektcP 
mezunlarından bu devreY~ 
iştiraki arzu edenlerin 1 : 3 
nisan tarihine kadar taler 
name ile mezkur tabur l;O' 
ınandanlığına müracaatları· 

'oıı '-'aatiıı i/ 1i11 t11ri(ı'" 
K~ru? 

oıncı sahifede s:ıntimi 25 
so 
80 

120 
200 
4o0 

Sinci « « 
4üncü « « 
3üncü « « 
2nci « « 
linci « « 

Telgraf: İstanbul s~·~ 1 

İlan muhtcviyatı~:ı dikka\ 
olmımalda beraber bu husu:\· 

mes'uliyet kabul edilme't· 

Gazetemizde intişar edeJl 
biitün yazıların hakkı 

mahfuzdur. ____ ,__...,/ 

_ 1\bone ~artları oO 
Vilayetler için: Senelik 1 ~oO 
altı aylık 900, üç aylık t' 
kuruştur. Ecnebi memlcl<jtı 
!er için: Senelik 3000, il 

aylık 1600, üç aylı!< 
900 rl.uruştur 

• Şevv<ı! 25 1347 

'/'akı•i111 8 
:-;a ııı s uıı 

.\daııa 

Tralızon 
J!alikl'sir 
(iil'<'SOll 
ı:clı•c•ııı il 

'\liisail ıııııaıııl'lıil, kıııı>haralar, kao.;alar 

Çüneş 5,37 Akşam ~8·f 1 

1 

Oğle 12,18 Yatsı "'~'53 
İkindi 15,54 imsak ' ~ 

1 -~ 
f Mes'ul müdür: 5eli11~ ]ltJq 

.. 
" al 

"' ıtJ .. .. 

İitü 
8~nti 
Ctnti 
llıişti 

B 
Cı!arı 
lllırk 
lerdi 

Bi 
lıer 
l fr 
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