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tfganın düzmece hakimi Bece Saki, yeni bir kral intihap ettirmek 
için t~şebbüslere girişmiştir, Kabile murahhaslar çağırıyor -

Trakyadaki feyezan müthiş, Filibe şehri de tehlikeye girdi. 
n 

Eksiklikler tamamlanıyor Geı1e kaı .. Alış veriş 

u 
u lK©1 ıılk\.©w ~~Ui ~ 

Yeni masraflarla bir 
nıahzen ilave edilecek , 

Tütün 
Bu iş nasıl dü

zeltilebilir? 

Or Ekspres yolu tek
Bunu, Şehzade,,,, Unkapa• rar kapanmıştır 

- ~tıanel J,ı. .-.·-----------------

Son Saat tütün alış veri
şinden karışık bir iş anlattı; 
dedikodusu ortalığı tuttu. 
İşin şimdi aslı, faslı araştın
lıyor, er geç, iyi, kötü ken
dini gösterir. Bunda kimse
nin .şüphesi yok. Dileriz ki 
fenalık etti diyenlerin yanıl
dıkları meydana çıksın. 

1 t k• d k Rasatane raporu: Dün gece 
nı yQ u a ıp e ece saat (21> de tazyik (769), sa-

"' l'ır lmliniı ı il 
~i'Jlımii lü 

! reni le·· 
~ icı·asını 
~~•llm<'klc· 

1 •• Avruııa
.~ ııııııarla
lltı•,_ıc selıl'i
~~ geliri
Ilı. •inç!e.r: 
~ ·~ bırısı 

e llıı~ önün- r ,,·----------· · kı ı•ıhtıma 
ast ~'ıt;ıcak bun- Eksikliklai anNık şimdi tamamlanacak 

. 1,
11 bıı!;:ilm hiı olan l\odıkücı Iıali 

i ittı . '!\ • 
. S ı·"ıt,:ı11a caddel<'rc rapted(•n Hu nıünaschelle ikli~aı 
r •;e' ~ ... parke ile düsen('- ıuüdüı·ü l\eıııal Ömer n. 

uaye ' U..•. • hir .1Uulıarririmize <leıııi!;:i-
tılık ' b~('Sses<'ıle lıiı· de soijuk lir J.i: 
denlef ,1 .. 1 ~ malız(•ııi )apılnıası - ilahi<• ho:; hlr h•k 
aya t ,,~~ıiııülınckledir. .\l;U,a- cliild\fın Jwlnı:ıını5lır. Sa-

~ ı hahları lllP\. · n~ "'' :,.;ehze i 'ô\I' halin kkPııııııi'ılü , 
~~ iı; b ir ~w ~ ·in «'s irıwıı- stılı :; ı :ırl ıl. burada yapıl-

[..-•ll.,,,. ıııak l ad ıı '. hu sm·t'llP hu 
11:.,' f\f'l''.~J i ııi, Y iie ıı 1 l arıııa • ıııiiı• -.sPs<' ııin Jlızumsuzhı{ju 

... ~,.1·11nı ohl ıı !j 11 1.a maıı la ı ra idi ıııdald dediliodular 
, Ci.JI- ·~ ı 1\ 

kıı: lif' 'Ma<"ak hütiiıı (Psi!o. ı~ filt•ıı l<•J,zip Pılilmi:;; olu-
l~~·l'aınlaea!jııu sii~ leııwk- ~ yor. llallıı tpJ,pııınıüliinc 

lt·h• ı·. 
1 

ı;alı'.:':wa {j ız.n 

Her ne yolda olursa ol
sun Türkün eli dokunan şey
lerden her vakıt pak 
çıkması bizi sevindirir. Tü
tün inhisarı namuslu bir mü
dürün idaresindedir. Ancak 
bir elin beş parmağı bir de
ğil, yoldan çıkan tek tük 
gafiller olabilir; onlara da 
acınz, ama işler doğru gitsin 
diye sorguya çeker, suçları 
varsa cezasını görsün deriz. 

Behçet beyin gazetelere 
verdiği karşılığı okuduk. ida
renin zararı yok. Ne ala. La
kin bugün bir Amerikan kum
panyası işi doğru çıkmaz da 
bir F oskolu Manko işi doğru 
çıkıverir. Bence davanın başı 
i;u olmamalı, tütün inhisarını 

J<atilı-Edh·-

nekapı lranı

vay yolunda 
ray ferşi a
meliyesi ni
hayete yak-
1 aşmıştır. 
'framvay şir
ketince el-
yevın bu )e

ni hat ta ınalı- • 
sus biletler 
tabolunmak
tadıı·. Zanno-
1 uo du jJu na 
{JÖre Sirkeci- }'alih - Edirnekapı yoluna bir hal\I':' 
Topkapı, Sirk<'ci - \ 'edi- ra Şelızadeba-::-ı - Cnlmpa-
kule arasında olduiJu !Jİbi ııı yolunda ray ferşinc 

Sirkeci - Edlrııekapı ara- lıaşlıyacaklır. 
Rııı<la da yeni bir Jıat ilı- Şirketçe şimdilik )·cni 

araba celbine lfızum oüdas edilecek, ratilı - Jlar-
rü hnNlij'ji siiyh•ıunekl e, 

hİ'-'e tramvın.·Jaı·ı 11Pne ' " hunun aneak lamanıcn 
Pskisi gibi ı•alih ile Jlar- muslakil ve mc\'cnllardan 
hh·c arasında islh·ec<'k-. • · :ıyl't {JÜZ<'ı'!Jtth takip eden 
Icrdir. .\.lülrndarlar hu yeni bir hal insası Jıalin-
lıallın Edirnclrnpıya kadar ;ıc imkfm ali ııı:; uiı·chile· 
1"•ııtliıl!n i iıı ·:'in. ız ııür- ı·ı·ıfilnııııııı da c •. ıu. k<·-
ıııektedirler. nıal köıwibüııiin iıı~asıııa 
TranıYa\· s irl\l'li ratilı- ıııüll'Yakkıf hnlundu{ju İ• B il.. 1 e I{ ı i ı· Diş tabipleri hey 'eti bu g ii n g İ d İy o r !!!!J!!!!·: d!!!liı!!!I· ll!!!!t' J!!!!.:a!!!!ı ;!!!!, '!!!!·: (!!!!l: l!!!!ll!!!!ld!!!!aı!!!!ı s!!!!· o!!!!n!!!!-!!!!!!ı ı!!!!h!!!!· C!!!!<'!!!!<l!!!!i lı!!!!ll!!!!(. l!!!!;; l ('!!!!(!!!!ti,!!!! •• !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

l§ mevsiminde Il~t~cdlii!K\Il~trn 11\\~cdluır~ Sehebı var! Şirkett;;;7reıeri 
QPllr bayrekları Muvaffak olmıyanlar de Emanetin fırın- Yedikule, Kadıköy, Dolma-' 6 [ l bahçe, gaz, T erkos, Kadıköy 

bir.ı.· .,. 1~yle olma .. lı{. ehlı·yetname almış)arl. 
1 
cılardan a dığı su şirketıerinin yeni üç aylık 

ııJ1 ~ 1 
il( k K d k U [ /d tarifeleri yakında tetkik ve 

olun 5 ~cl;ı ve. a~,. ~ ~ oy, s- ' Ceza ar aza ı. tespit edilecektir. Elektrik 
esi % •. r, Bogazıçı gıbı yerlerde Sıhhiye ve- tan"fesı· ı·htı"la·fı hakkında Na-

"'aıı h Ik k ı · ı f Emanetin fırın ve değirmen-
e t~· ~A.... a ın • a eti, te gra · f. k"I t" h"I" 

{<Oııit k lerden aldıg· ı cezalar . iki üç ıa ve a e ı a a cevap ver -
ıııi <t k 0 a- la Diş tabip- memiştir. 

bah (7) de (769) dur. Hararet 
bu sabah azami (-7), yağan 
kann irtifaı tahminen (8) san
timdir. 

Rüzgar şimalden kuvetlice 
esmiştir. Rüzgarın sürati sani
yede (16) metredir. Gece rüz
giı şimalden orta kuvvetle ese
cek, hava kapalı ve arasıra 
karlı olacaktır. 

Tren yok 
Kar dün gece muntazaman 

yağmış her taraf bem beyaz 
olmuştur. Şark sömendöfer 
idaresi Çatalca ile Kabakça 
arasında yol kapandığı cihetle 
ekspres ve konvansionel tren
lerini hareket ettirmemiştir. 

Gelecek tirenler de yolda kal-
:ııştır. Anadolu hattında şim-

. -

Şelıriıı bıı sııba/ıki beııı-
beya: rıa:iyeli 

dilik bir şey yoktur. Karın 
tipili surette yağmasına rağ

men vapurlar da bugün sefer• 
!erini muntazam yapmışlardır. 

(:Ualıaıli 2 inei -.alıif'Pde) 
ycv ~i ~ orkuttu ~ !eri cemiyetin· aydaıı beri yarı yarıya azal-

:ısuıbnd~~. ~~a<J:n, ı akbşairm ~~ "'<"1.'S- den bi~ hey- nııııtır . 
~ # " " Alf.kadarlara nazaran bu-ı.}lllıg· ı ha- eti Ankaraya . 

( l'·~ nun sebebi memlekete hariçten 
1 Gebe kadının canı bir şey isterse .. 

lunu · Q;ı\ı eıı, aile 1 davet etmiştir. 
tll(t~larını bir I ~ Cemiyet reisi zahire girmesine müsaade 

r~/i•.ıl 
uru~ 

25 
50 
80 

120 
200 
400 

eı. 

den 
{I 

1 

1100 
500 
ket· 
alt' 

k 

1,5'> 
9 20 
5;o_9 

[lo~I' 

'?e al edilmesi, Deg· irmencil~rin ma: ....._ ıyor. Hasan Hayrı , 
ili Ya vapur işlemezse? Su- • katibi umumisi hlut : Un yapmıya lüzum _ve 
ı.' () akş d ·ı f"I imka· n' go .. rmcmeleri .1 Fırıncı-... ~ amı a serı , se ı Ferit Ramiz , 
ltııı ~!darda, iskelelerde bek- veznedari Meh· 1 !arın (fa Ekmek halitasını bo-
~~~e gaçirmek korkusu, met Rifat bey- ı zacak mevat tedarikinde müş-
~~· . semtlerde oturanların !er bu gün lJiş Lııbipleri amiyeli reisi Hasan lla!Jı'. ı . külat çekmeleridir· 
~~~ esıni kaçınyor. Dünkü tipi şehri ıniz den k<ıtibl 11mıcmi Feri/ Rami: ııe ııc :nedar 
~ll~il h?yle titrek bir kafileyi Ankaraya ha- .llclııııel Rifal beyler 
~ ıskelesine toplamıştır. reket edeceklerdir. mesi kanunı müzakere edilir-
~ıt~~"aziyetten canı yanmış, Sıhhiye veaaletinin bu da- ken Anadolunun dişcisiz kal-

ta bir zat teklif etti: veti, alaylı Dişçilerin intihap- maması nazarı dikkate alın-
ları mes'elesi ile alakadardır. mış, adetleri « 15-20 » i geç-" - Hep bir

den şu vapur 
idarelerine gi
delim, kış me

vsimi için birer 
bayrak yaptır

~e\\e " sınlar, hare -
~e~~il. İnşaallah 11 yazılısını, 
b ~ıış 1 

tnaksuda erişilince de 
~ ~ı~i b31Iah 11 !ısını çeksinler; 
~ ~at u . s~retle, biz de tipi 

' ~ &ıhı afetlerin tesirabn

Geçenlerde dişçi mektebin- miyen ve müstakilen kabine 
de yapılan bir imtihan, diş idare etmiş bulunan dişcilerin 
tabiplerini çok sinirlendirmiş- bir dafaya mahsı.ıs olarak 
tir. imtihan edilecekleri ve mu

Diş tabipleri, bu imtihan- vaffak olanlara ehliyetname 
)arın pek sathi yapıldığına verileceği beyan edilmiştir. 
kani olduklarından imtihanda Halbuki buna riayet edilmemiş 
cemiyet namına bir hey' etin ve on seneden beri dişçilik e-
bulunınasinı istemişlerdir. dip etmedikleri araştırılmaya-

Buna müsaade edilmiş ve rak her talip, imtihana alın-
bir ' hey' et im.tihanda hazır bu- mış ve kendilerine ehliyetname 
Iıınmuştur. verilmiş, bunların adedi yüz-
lmtihane girmek üzere müra- leri geçmiştir. 

~ %ttııi:Uluruz. 11 
~~~tı lı· ve zamana 

caat edenlerin· en basit şeyle- 2 - 20 yaşında bulunan 
cidden ri bile bilmedikleri, hatta yan- bazı kimseler de bu suretle 

lış şeyler yaptıkları görülmüş ehliyetname almışlardır ki ır tekl"f le ı. 

ı1;nservatuvar
~ ~rın konseri 
~ tiiıı öi ~ ~lıt,,ar leden sonra kon-

~Oııs talebesi, ocakta 
er Verecektir. 

ve muvaffak olmad,ıkları ora- 10 seneden beri kabine sahi-
da beyan edildiği halde bi olmadıkldrı aşıkaadır. 
bilahire · bunların da eyliyet- 3 - Bazı kalfalar kabine 
name alacakları anlaşılmıştır. sahiplerile uyuşarak şerik 

Diş tabiplerinin · iddiaları vaziyetinj iktisap etmekte ve 
şudur: , bu suretle de imtihana gime-

1- Diplomasız dişcilerin ğe muvaffak olmaktadırlar. 
imtihan edilerek muvaffak Bunlar hakkında da tahkı-
olanlarına ehliyetname veril- kat icras: lazımdır. '• 

MÜNDERİCAT 
.:ı - nci sahifemizde: 

'frl~r ıf, l)oli~ 1ıalıl•rl e ri , "\ i <; ın 

' c saire 

3 - neli sahifemizde: 
Cı ' ıı li n 1n:·ilı i. ı,ari sütunu, 

Sl"~ it \l i rc i~. l)rtn oyun u. 

4 - ncii sahifemizde: 
Sı·r .,,t •· il ı giııı ı n haııraları, 

ili r a nıc; J, r. I 

5 - nci sahifemizde: 
Sıncı n ;t sütunu, Dıinya ;ilunu, 

t.;:ıaı (< J) t ü 1ıi'1 çal:ır ını? 

Ankaraya giden 
Maliye e~kanı 
Bir kaç gündenberi şehri

mizde bulunan Maliye vekaleti 
muhasebat umum müdürli 
Faik beyle varidat birinci şu
besine tayin edilen Telat. bey 
bugünkü trenle Ankaraya gi-
<leceklerC:ir. 

N @;ff~®fu. ~~W®~ltıırr 
Kurnaz bir dilenci bun
dan haylı istifade etmiş! 

Dün, son 
sistem ve ol -
dukça komik 
bir dilencilik 
vak' asın dan 
haberdar ol -
duk. Tahkika-
tımızm netice

'J: __ı sini aynen ya
l ,,....... ~ ' .i zıyoruz: 

Meslekte haylı kıdemi bu
lunan bir dilenci kadın, son 
zamanlarda polis memurlarının 
takibatına uğramış, sık sık 
karakolları zi-
yarete başla

mıştır. 

Bu vaziyet 
karşısında ne 
yapmalı? Di -
!enci hanım (!), 
düşünmüş, tu
feyli hayabna 
korkusuzca 
devam ıçın 

kendine gebe 
bir kadın süsünü vermekten 
daha emin bir çare bulama -

mıştır. 

Filhakika e- ti ' _ ...oo· I 
mektar dilen - il l 
ei, entarisinin O O . \ 
altına doldur- ' 

duğu kırp:gtı- ' ı 
lar sayesinde · 
tıpkı altı aylık r 
gebe bir ka -
dıncağız ha -
!ini almıya muvaffak olmuştur. 
Mes'elenin asıl dalavereli ta• 
rafı bundan sonra başlamak
tadır. Bakııuz, nasıl: 

~ 
Hamile ha· 

nım, sokaklan 
arşınlarken ye
mek kokusu 
sızan evlerin 
kapısını çal -
makta ve ka
pıyı açanlara 
hemen şu ri
cayı savur -
maktadır. 

f< - Kusu • 

1 
ruma bakmayın altı ayhk 
( JUahadi ikin<'i sahifed(· ) 



Sahife 2 

Memurların ümidi 

Derecelerde 
f.adilat icra!ını 

beklivorlar 
~ 

Yeni nıeınurin dere
celerini gib~cn:n ve 
gazetelerde intİ!;iar e
den cetvellerin, bütün 
nı~·nıurlar tarafından 
ehenımiyetle takip ve 
tetkik edilnıel"e oldu
ğu görülnıcktcdir. 
Bazı nıenıurlar, hu 

cet ·ellerin gazetelerde 
intİ!;;ar eden şeJ·linin 
her halde tadil ediln1iş 
okluğunu kuvvetle tah
min etnıekte ve buna 
lüzunı olduğu nnıta l::i
sında bulunınakta
dırla r. 
~lesela cet ellerde 

ikinci sınıf bir l<ap
tanla aıniri, üçüncü 
sınıf bir kaptanla bir 
şube müdürü aynı <le
receierde gösterilın:ş
lerdir. Bunların tadili 
ünıit e<lilıncktedir. 

Tercümanlar 
Tasfiye için 

faaliyete artık 
ba~landı. 

E111anet seyyah reh
ber ve tercüınanları 
ıçın yeni hüviyet va
rakaları bastırnuştır. 
Bunlar tercüınanlar 
kursu nihayet bulduk
tan ve imtihanlar va
pıldıktan sonra tevzi 
edilecektir. 

En1anet zahıtava 
müracaatta bulunarak 
tercümanların sicill~ri 
hakkında nıallınıat 
istemiş, zabıta· altı 
tercünıan için ıniisa

adc verilnıemesini bil
dirnı · ştir. 'f ercünı~n
lar kursunda iıntihan
lar ı;-, martta haslna-
caktır. · · 

Kacak tütün 
' ele geçti 

Tütün inhisarı memurları 
dün Ebüssuut caddesinde 20 
kilo kaçak tütünle 9,000 pa • 
ket kaçak sigara kağıdı bul -
muşlardır. 

Bunlar madam· Esterin kira
cısı olan Erzurumlu Mehmet 
tarafından kaçınlmıştır. İnhi -
ıar memurları bu kaçak mal -
lan müs.tdere etmişler, Meh -
met hakkında da takibatı ka
nuniyeye başlamışlardır. Meh· 
medin vermesi icap eden ce
zayi nakdi mıkdarı « 12 » bin 
lirayı mütecavizdir . 

•• 

·ç ya11S!ın 
1 _. __ LJ 

Bi1· ahırda gece 
dört beygir 

yandı. 
Dün gece ,ehrimizde üç 

yangın olmuştur. BurJan aşa
ğıya kaydediyoruz: 

1 - Beyoğlunda Asmalı 
Mescit sokağında madam Sa
ranın evinden mangaldan sıç
rıyan kıvılcım yüzünden yan
gın cıkmış, odadaki karyola 
yatak ve yorgan tamamen 
yanmıştır. 

2 - Şişlide lzzel paşa so
kağında tikccrdan Bedri beyin 
e. inir. bae:?ııı tu • ml!Ş.5a da 
se dürülm~tü:. 

3 - Be} oglunda Karabaş 
mahallesi, Bostanbaşı soka
ğında hamallar kahyası Aziz 
aganın ah:nndan yangın ·çık
mış, etfaiye yetişinciye kadar 
ahır, içindeki dört beygirle 
birlikte tamamen yanmıştır. 

Yangının sebebi zuharu 
hakkında tahkikat yapılmak
tadır. 

Bir kavga ) 
Beyoğlunda oturan Salamon 

ile s·rkecide, köprülü handa 1 

afyon tüccarı Zeki bey kavga 
etmi~ler, Salamon bıımundan 
kan gelinciye kadar dayak 
yemiştir. 

Bir otomobil yandı 
Fenerbahçede oturan Joze

fin otomobilini satın alacak 
olan Remzi efendi isminde 
biri dün otomobili Acıbadem 
caddesinde muayene ederken 
otomobilin makinesi birden 
bire tutumuş, tamamen yan -
mıştır. Remzi efendiye bir şey 
olmamıştır. 

Şüpheli ölüm 
Pangaltıda Bekçi sokağında 

Ohanesin zevcesi Virjin dün 
birden bire vefat etmiştir. 

Zabıta tabibi cesedi mayene 
etmiş, ölümü şüpheli görmüş
tür. Ceset morga nakledil
mistir. 

Son Saat 

Alış - Veriş 
Tüfün idaresinde nasıl olabilirı 

ve nasıl olmalıdır? 
(Bil'ioci sahll'edeo mabat) 

böyle dediokdulann ıçıne 
düşmekten kurtarmak neye 
bağlıdır, onu araştırmalıyız. 

Benim fikrimce tütün inhi
sarının vazifesine bir sınır 

çizmeli, hele bugün... Bugün 
daha çok tetik davranmalı .. 

Neden? Bunu anlatalım: 

Tütün inhisarı nedir? Bir 
bükümet dairesi. Hükemet 
eski rejinin defterlerini dür
dükten sonra tütün işlerini 
başı boş bırakmak istemedi. 
Doğru yanlış, bu böyledir. 
Gene bir inhisar yaptı. 

Bu inhisarın vazifesi ne? 
Vazifesi Türkiyede yaprak 
tütünleri işleyip c ı ğ ara 
falan yapmak, bunları 
kendi yuxdumuzda olsun, ya
bancı yerlerde olsun satıp 
devlete kazanç getirmek ... 

Tütün inhisar idaresi bunu 
yapıyor; fakat eski reji gibi 
hem bunu yapmıya ve her
gün daha iyi yapmıya çalışı

yor, hem de bundan başka 
bir şey yapıyor: Yaprak tü
tün alıyor ve bunu işLm•,den 
yaprak olarak satıyor; hem 
kıyılmış tütün alış v::r·şı 
yapıyor, hem kıyılmamış! 

Halbul(i yaprak tülün alı 
verişi kıyılmış tütün gibi in
hisarda degil; bunun ticare
t ik. geçmen küçük büyük bir 
çok evler var. 

maktadır. Bunun da tek çaresi 
idarenin içilmek üzere işlen
memiş yaprak tütün satışın
dan vaz geçmesi, bunu da 
başka İf evlerine, ve ya baş· 
ka idarelere bırakmasıdır. 

Hem, tütün alış verişile 
uğraşanların bunu hükumet
ten istemeleri haklarıdır: 

Tütün inhisarı, bir devlet 
dairesi; bir devlet idaresi 
kimseye vergi vermez, türlü 
türlü imtiyazları vardır, hiç 
tütün tüccarile karşı karşı

ya geçip rekabet yapar 
mı? Bu işin pek Seyrise
fain işine benzemediğl de 
meydandadır. 

Hükumet hiç yaprak tütün 
alış vesişine karışmasın mı? 
Hayır, böyle demiyoruz,, Bir 
kere kıyıp satmak için hükü
met yani inhisar, e:bet yap· 
rak tütün alır; bu, tütün zur
raı için kuvvetli bir yardımdır. 

Bu sayede tütün yetiştiren· 
!er tütün tüccarının elinde 
boğulmaktan bir dereceye 
kadar kurtulur; eğer hükü· 
met bu yardımı eksik bulur 
da zi!rraı da kollamak ister-
se o vakıt inhisar idareııine 

ı!::tiyacından fazla mal al
dırsa da bu malın satıcısı 

gene o daire , olmamalı , 
bu maim satışı devlet mal
larının satı~ı usulünden fark
sız olmalı, aLşla sat ş arasın
da bir fark, bir zarar olu
yorsa onu devlet zürraa yar
dım tarafından ödemektir. 

İşte inhisar idaresi tütün 
kıyıp satmakla beraber 
buna da karıştığı içindir ki 
ikide birde devletin bu dai- Tütün inhisar idaresi kıyıp 
resinde türlü türlü tahkikat- ve içilecek surette işleyip 
!ar olur. satacağı tütünü iyi hesap edi:;: 

Bir şey olmasa bile (oldu) almalı, anbarlarma ,koymalı, 
gibi gelir. O kadar ı·kırdının onun va..:ifesi TürHere iyi 
sonu boş çıkınca : « Bu tab.- tülün içirmek, kıyıp işlediği 
kik~t yapanları kim tahkik l tütünlere ne gene doğrudan 11 
etsin? Ne ypıp yaptılar, bu- dogruya ba°Şka memleketler- ı· 
nu da ört bas ettiler!» Şüp- de mü~eri bul:n:ık. bu müş-

ı 
, hesi insanın içine gelir, b!r '';'rilcri çoğaltm:;k!ır. 

l 3:ğaç kurdu gibi girer, işler İşte tütün inhisarında va • 
curur. ....:t,... " Çı'zm,.... , · '"u Bu-..y•• '-·-- ...... , ..... u ••• • ... 

11 İyisi, bir kere bu lakırdı- yukarısına çıkmıyalım! 
11 Lrın daha baştan önü~i' al- _.!!._11 

İki hırsız yakalandı.. 
Eminönünde halı t »ccarı Vi

tali efendinin bir halısını ça
lan dilsiz hamallardan Rıfat 
ile Emine hanımın « 15 » lira
sını çalan sabıkalı Gülizar 
dün akşam yak::lanmışlardır. ı Be ks şaınpiyuııui Bir 1~51-'e::. eieff~-
Güvei"c: .. 1 

dostları 
Bugün grvercin muhipleri 

cemiyeti tarafından lir içtima 
yapılacaktır 

Vergile ve gelen 
bir emir 

Maliye vekaleti vergilerin 
sıkı bir surette takip ve tah
sili için Defterdarlıklara şid

detli bir emir göndermiştir. 

Açıktaki maliye 
memurları 

Maliye vekaleti İstanbul 
kadrosundan açıkta kalanlar
la bunlardan merkezde çalış
tırılabileceklerin bir listesini 
istemiştir. 

1 ve f otograf çılar 1 disıni kurtardı. 
1 Dlııl\ a hoks saıııpi- Bu_vükdtTcl'c oturan 
1 . onu - ıı 'fa11cy n v 'llİ ve ilacı ınevzin naını-
1 zevcesi ile birlikte Av- la ıllaruf oh!n hir zat, 

rupada do!ası~ı<!kta
dır. Kan, koca geçen 
gün Nise g-elnıişlcr ve 
bir alay fotognıfçı 
tarafından karsıJan-. . 
ınıslardır. c:ihan ~alil-. . 
piyonu buna o kadar 
sinirlennıiş ki foto
graf çıların ellerinden 
nıakinelerini almış Ye 
kendilerini istasyon
dan zorla uzaklaştır-
1:11:; t ır. 

ırccenki ~() ruk!arda a,-. .., ' ., 
lanınak üzere 'f crkos 
gölü cİYarına gitnıış, 
fakat so''ruklann tesi-,, 
rile düşüp donmak 
tchiikesine nıaruz kal
n1•)t!r. Yanında bulu
nan ay kôpcı{İ , efen
disinin tehlikeli bir 
vaziyette bulund~ğu
nu hissetnıis, derhal 
kenıcrinden tutarak 

rcr t'\ MU~Affil~ 
! M .llJ~fWJ . 

J)cnıek ıçın a~zını 

açıncıya kadar kız 
savuşmuş, henüz sofra 
başında bulunan ha
nıınf endinin yanına 
girnıışti. 

lıyonhı. Zav;ıllı Hur
renı, düşündükçe çile
den çıknıak derecele
rine geliyordu. Güpe 
gündüz odası na gel
mek istiyen Rum kızı, 
katip efendinin tah
nıinine göre, aklını 
kaçırınış olacaktı. Ha
nını uyanık, Lalinur 
ayakta, diğer iki hiz
metçi iş başında iken 
böyle bir cür'et göste:
mesini başka türlu tef -
sir edenıiyordu. Hala 
hanını nıasalının için
den çıkınak İçin henüz 
bir çan: hıılanıadan 

• 
-12tJ-

- düşünceyi bırak ta 
hazırlan. Hiznıetçilere 
de söyle. İki saat son
ra için arabayı tenbih 
etsinler. O vakta ka
dar ben de hazırlanı
rım. 

Hurrem , beynindeki 

1 
akrebin kuyruk acısını 

•>'üzünde taşıyarak so
l f raclan kalktı. Sof ada .._ .. 

tesadüf ettiQ-i 
kızına hanımın 

hakkındaki 
tebliğ ederken 

rum 
araba 
emrını 

o, he-. 
men yanına yanaşmış 
ve fısıldamıştı: 

- Biraz sonra yanı
nıza geleceğim. Beni 
bekleyin. 
delikanlı: 
- Sakın ha, olnıaz. 

Şimdi , Hurremin 
beynindeki akrepler 
ikileşmişti. Biribirile 
yanş yapar gibi deli
kanlının dimağını zirü 
zeber ediyorlardı. Rum 
kızının söylediği söz 
o ziyaret müjdesi, bu 
hayvancağızların ağız
Janndan sanki zehir 
olarak yüreğine danı-

Tel'g ~qf 
aberteri 

Beçe5aki 
Yeni bir Kral 
mı yaratmak 

istiyor 
Yeni Delhi, 21- [ Hususi J 

Celalabat şehri içinde Efgan 
kabileleri arasında vukua ge
len çarpışma, bir haylı zayiata 
mal olmuştur . 

23 Şubat 

Avrupa jaorikalarına 

Papanın Kral ol-.. 
ması gün · 
doğurdu. 

• 
l 

1 

Şehrin kısmı azamınm ha
rap olması, mühimmat depo
suııun infilak etmesinden do
layıdır. Şimdiye kadar nufus-

« 1870 » senesine kadar ru• 
hani ve cismani bir hükuınet 
süren Papalar, o tarihte ltal• 
yan ordularının Romaya gir· 
mesi üzerine cismani krallık· 
!arından vaz geçmiye ve .,.Va· 
tikan » ismi verilen sarayla· 
rına kapanmıya mecbur ol· 
muşlardi . O tarihtenberi de 
Papalar, saraydan dışatı çık· 
mamışlardı. Şimdi İtalyan hü• 
kumti ile yapılan bir itilaf 
mucibince Papalar tekrar eski 
cismani Krallıklarını ele ge
çirmişlerdir . 

• 

ça zayiat « 800 » kişiyi bul
muştur. 

Bu hal, Papanın istediği 
yerde gezip tozması demektir• 
Papanın artık diğer insanlat 
gibi her tarafta dolaşabilt• 
ceği haberi, bir çok fabrika· 
ları harekete getirmiştir. Şiın· 
di bunlar tayyare, otomobil, 
hususi ve süslu vagon teklif· 
!eri ile « Vatikan» sarayıııl 
bombarduman etmektedirler· 
Alman gazetelerinin verdikleri 
malumata göre bu suretle 

Beçe Saki bir çok kabile
lerin kendisini ' tanımak iste
meleri karşısında yeni bir 
kral intihabına muvafakat 
etmiştir. Bu hususta bilhassa 
Şinvariler ısrar ettiklerinden 
Beçe Saki, kral intihap et
mek üzere murahhaslarını 
Kabile göndermeleri için Şin
varilere haber vermiştir. 

Bandırma müddei 
« Vatikan» a yapılan satıf 
teklifleri «20» bini bulmuştur· ~t 

t~t 
umumiliği 

Ankara 22 (H. M.)- Ban
dırma müddei umumiliğine 
hukuk fakültesi mezunların

dan İsmail Hakkı bey tayin 
edilmiştir. 

Yun·an bahriyesi 

Gebe kadının canı bir 
şey isterse ... 

(Birinci salıil'cdı•n mahal) 

gebeyim, canım pirzo lanıJJ 

kokusu burnumda tüttü, çok 
imrendim, ne olur ne ol • 
maz, belki çocuğum düşer, 

Atina, 21 - Bahriye pro- bir lokma uzatırsanız sevab• 
gramı Bahriye nezaretinde . . · 

gırersımz.,, 

tespit edilmiştir. «929» senesi Tabii bir lokma et yüzün • 
zarfında tatbikine başlana - den günaha girmek istemiyeıı 
caktır. ev sahipleri, bu gebe hamın• 
Bulgaristanda zelzele cağızın arzusunu bol bol ye-

Sofya, 21 - Stenimakoda rine getirmektedirler. 
şiddetli bir zelzele olmuştur. Kurnaz dilenci iki ay kadat 
Zararların mıktan henüz ma • bu suretle karnını mükemıne• 
lum değildir. len doyurmuş, hatta bu saye-

y Z .naffa bir de bir mıktar da para k~' 
O 5 mıştır. Lakin bir aralık yaptığı 

tevkif bir ihtiyatsızlık yüzündeıı 
Yozgat 21, [A. A}-Cami· foyası meydana çıkmıştır. 

de kadın serbestisi aleyhinde Bu tufeylı kadın, son güıı' 
irt!cakarane beyanatta bulunan lerde Nuruosmaniyede yağlı bit 
bir vaiz mahkemeye verilmiş· kapıya dadanmış, buraya oll 
tir· gün içinde iki defa uğrıyaralc 

Çinde kıtlık aynı teraneyi tekrar etmiştir• 
Pekin 21 ( A.A.) - Sari Bu vaziyet karşısında ~v sa,• 

nehir;e (Siyan Fu) dirseğinde; hipleri şüpheye düşmüşler, k•' 
Şanzi eyaletindeki feci vaziyet dının tavurlarını biraz da es• 
1-..dd:mda beynelmilel hey' etin rarengiz gördükleri için s1· 
ve~diği rapor vaziyeti tasvir ğuya başlamışlar, netice e 
etmektedir. sahte gebenin karnındaki pa,• 

B' mahalde üstüste yığılan çavraları meydana çıkarmışlat 
(200) kişi, her türlü yar<lım- ve bittabi hayrette kaJınıf 
dan mahrum ölümü beklemek- !ardır. 
tedir. ----------
Kıtlık yüzünden hiç bir kış eki- Gene Kar 

(Diriıwi salıif'Ptlc>n ımıh:ıt) 

6 
~ 
ı~ 
ı 

' 

şi yapılamamıştır. Binaenaleyh 
ilkbahara her hangi bir mah
sul beklenemez. Az zamanda 
bu main! halkının vaziyeti da
ha fenalaşacaktır. 

)~ 

İngilterede güneş ..r~ 
Londra 21 (A. A]-11 8~ 

devam eden dondan sonr•• 
sürüklemiye başlan1ış, 

diğer avcıların yanına 
kadar götürn1iye nnı
vaffak olnıuştur. 
Hacı nıcyzin, arka

daşları tarafından Us
kunıru köyüne götü
rülnıüs, kurtarılınıştır. 

iste ikinci bir bela yüz 
gösteriyordu. -

Hurrem, tuvalet yap
nıak için ceketini, ye
leğini bir tarafa atıp 
aynanın karşısına ge
çince kendisine acıdı. 
Gözlerinde bir elem 
süzgünlüğü, yanakla
rında mahzun bir so
lukluk, bıyıklarında 
bile pejmürdelik gör
dü. Aynada irtisam 
eden şu gamlı yüz, 
kendi yüzü yüreğine 
sıkıntı verdi: 

Mabedi ver 

., 
Londrada, baharı andıran lı• 
hava vardır. ·ıe 

Güneş, bütün parlaklığı 1 

şaşaa saçmaktadır. KarJatıl' 
erimesi, Notingamda iki ıııf, 
deucinin ölümüne sebep 0 ., 

muştur. Hadise, büyük b', 
buz parçasının maden kut' 

d- . - . vui<"~ suna uşmesı uzerıne 

gelmiştir. 

Donanlar 1~ Yozgat , 21 ( A. A. ) - 1, 
köylü köylerine dönerken '1° 
da donmuşlardır. Jcıf 

Y unanistanda ··ıa~ 
Atina 21 (A.A) - . Bu lıif 

memlekette görülmeınış . ııJı 
soğuk hissedilmektedir. D•~,ıı 
havalide halk, iaşe mevadıll 
mahrumdur. ·ıJi' 

Makedonyada vukuu bırııP 
rilen feyezan, büyük .a it, 
parçalarını istila etını~ııf' , 
Tayyare ve sallarla lialk 1 

edilmektedir. (150) 
Pelopone:t havalisinde Jııf' 

aile ölüm tehlikesine ~ . ,.,, 
Vasıf beyin yer111

1 ,,,11 
Ankara 22 (H. H.) - Jııe' 

meb'ushığuna intihap e Jil" 
Vasıf bey yann tahlif e 
cektir . 



r , 
ru· ~e aüt ve eytam 

ıııet • • 
tal· ıcz basladı 1 
. l J , 

gır- t Hık· '"h - stıırb 1 z:ıt maa~lan 

Va· 
ylıı· 

ol· 
de 

çık· 

hiİ· 
·ıaf 

eski 
gt' 

diği 
ktit· 

!at 

yııU 
Jet• 
Jerl 

retle 
sabli 
ştur· 

bir 

tıatl 

lanıJI 

çok: 
ol• 

ııı-' iisebeci!iginJen maaş alan 
te~a t, ytam VI:' askeri 

~ : ile vatani hlzmetler 
k" ~ ) old !Ualnn asağı -

t ~-g'" rde yapıiac 1 tır. 
l{elder Ka n\ .. r 

ı Şubat pazar 3 b ı c 

• sıı:lı 25 « paz si 

2'Petşembc 127 « ç.ıtr;-"l!ba 
ııt - Su:tlleriu ccvaıılaıı a· 
'\l aÇık ve silintisiz yazı!a-

lıt. 

~ - Sultan Ahmet ~besi 
)o , edildiğ'nden buranın 

ası merkezde yap a-
lır. 

~f- Cüzdanlarda behenıe
~~tograf bulun caktır. Bun 
~- ~ thtiyar hey' etince tasdil.; 
'<llııdıı· s . 
~i - .Y.oklamalarda maaş 
k~lerının şubeye mürac alı 
~k t .. Mazereti olanlar, polis 
t~ı eııııe ilmühaberlerini i a-
' ettir· 
6 ıreceklerdir. 

~ - yoklamada hüviyet, 
ta ttttı· ve resmi senetlerin 
I tılıneleri mecburidir. 

'..._ Günlerinde müracaat 
Yenlerin ilmühaberleri ma
~e ·ı ~. rı dil..-ten sonra alınacak-

üşer. l._ 
vabıı l ltı Yoklama müddeti ile 

~ •rt 1929 arasında olacak 
~)~a~ ayni günde ihbarından 
1 ~ ihtiyariye mükellef 

gUn. 
lı bİt 

ya oıı 

yarıılc 
iştir• 

. UŞtur. Aksi hareket ka-
'~akibata büzum göstere-

i- lııni ve fenni ıstılahlar 
/&r 'Ş'lcak olan darülfünun 

't ~ti, bir ay sonra büyük 
ıcr 

8 hına yapacaktır. Buna 
~.~ Ukuk, fen, tıp, ede
!tti . fakültesinin beşer mü-
llıı 5llıden mürekkep komis

~CSaisi olacak bunların 
·tı-'e .d•kları sözler merkez 

tı tiııce tetkik edilecektir, 
Darulfü d J ı .. loji ın·· nun

1 
a. eoıloJı ve 

. J ııessese erı aç acak-
~teoloji enstitüsüne mösyö 
j,.. Profesör tayin edilNt • 

~ ... İııgU· 
Ilı~ ıt hariciye nazırı kral 

' Ullah hazretleri tarafın
~i tsefaretlerin Kandihare 
ijit lı:ktif edilmiş ise de İn

~lııı~d ~kii.ınetinin bu fikirde 

) 
~ tgııu. beyan etmiştir. 

atıal t\J Aıık d K "~n t' ara an ayseriye 
)~~lııtd ıren Himmetdede istas

Ş ~ 1.,~ tipiye tutularak yolda 
11 g ... "t"I', 

ktt~a~if vekaleti millet 
~nnde okuyan talebe 

~ lıır. l< vilayetlerden sor
~~ A. ~Yseri, Denizli, Ela
·~t ;~ın dahil olmadığı 

'n malumat ( 940 ) 

~11 • ~Ulara da:r 
r-· '~ 1 • t b ~ 1\ h' ıs an nl halkı 
'li11tl:l~iki bir dert 
\ ll!ı·e uır. Ata. aile Ye 

-tı:. !iU ta"l' ·1 .. \ «1·111 • .; .: < n ,,.ı-
ı fıçıları ın ıa-

" tdiI .. · 
"llhıı· tıı r za ıllan 
" 111 "I· . I' ...... tt n ~ ~ ~nya .,__ 

:tlı old ltıhrılc danı 
<ti tıkI->ı·· .. ")" 

~· ıt<ı.t f " ı goru ur. 
·~~ litıJı1 ıç1·ı~arın içiı de-

ıll}· t 1ıç t . . 

zan 
Trakyaya büyük 

zararlar 
ır. 

veraı 

Atina, 21 - 5ular tarafın
dan istila edilen yerlere giden 
nazır Hnstomölniden hükümete 
gelen malimata g-re vaziyet 
gayet Lcıdir. 100 bi ek.tar 
münh arazı, inc:mat etm · 

1 
ar a da ır, meuuat m hv

olm • hayvan!ar bogulmı.ış, 
bir ·o. l• y' r tanıamc:!l tecer
rüt .ıa in cdir. 

H ' ıim t umumi iane dcf
~11.'ri a ·ac:ıktır. 

Fı e tef-ıli)(ede 
Sofya, 21 - .,1 iç feyeza

nından Fiıibe ~dıf.nin bazı 

k ar mahall leri ile. bir köy J 
t l.e - •• ır:l .. a ... 

~~!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

hın ki nb <.> 1ruclugıınu giis-
tcrmckt d:r. ı * H ir şiı-ke i veznedarı ! 
Scfyanos 3 biıı li a ihtilas 
eVığınd .. n tahkita. başh:n· 
mışbr. 

Jf Baynn Layn kumpanya-
M ' . sının aıcrı vapu.'"11 manevra 

yaparken mavnaların üzerine 
du.şer k 288 n maralı mz.vna
yı hasara uğratmış U'. 

lf. Haber al ığıqııza görs 
maliye vckiletinin azırladığı 
memurin derecelerdıi tespit 
eden projeye göre her dere -
ceye verilecek asıı-ari derece 
m ıışlannın tespi edilmesi 
mutasavverdir. Asgari hatler 
şunlardır: 

Fevkalade derece 1000 lira, 
birinci derece 575 diğer dere
celer sırasilc 525, 450, 350. 
300, 250, 175, 150, 125, 110, 
100, 90, 75, oS, 55, 45 ve 35 
liradır. 

Azami dereceler;n de tes
piti 930 senesinde mutasr-v
verdir: 

Birinci derece 600 d:ğ>!r 
dereceler sıra i!e şunlardır: 

'550. 475' 375. 325. 275' 
20() 160, 135, 120, 110, 100. 
90, 80, 70, 60, 50 ve 40 tır. 

'Jf. On beş günde bir sana
yii nefise biıliğinde verilmesi 
mukarrer müsamerelerin birin
cisi diin verilmiştir. 

lf. İktisat vekaleti müste
şarı İhsan Abidin bey gel
miştir. 

lf. Evrakı nakdiye suiisti
mali tahkikııtı de am etmek
tedir. (1000) liralıklardan (60) 
tane fazla çıkmıştır. (25) 
liralıklardan da (240) tane 
fazladır. 

lf. İzmir meb'usu Vasıf B. 
bir kaç güne kadar Maarif 
vekaletine tayini muhtemeldir. 

' Jf İrali komiseri sir Kley
ton bugün Halebe hareket 
etmektedir. 

Jf Dün şehrimize ispanyalı 
bir seyyah kafilesi gelmiştir. 

lf- Bir Alman grnpu Seyri 
sefaine son sistem vapur;ar 
inşası için tddifte bulun
muştur. 

lf. 1-!akkı Şinasi paşa ve 
Emin Ali bey, bugün Aoka
raya gitmektedirler. 

lar var. l(~n i kcndi
nie: 

nfa!jılan, bunlaı· 

nnıhtelif ÇC!;i<ne ve 
n1enbalar~ i~arettir, 
dediın. Fakat hangisi 
daha ivi nıcnhaı ifade 
eder, hunu halktan hiç 
kinıse bilın" vor . 

• 
En1anet, bu hususta 

~ ır , e ıyı <le-
ltilh. Soı11., 1~. 1 I l \J .. , I · ·l <. ı ,: {at 
l! h' 1 hu -1 1 

bir ilii.nla gerek fiat
lar, g rek suların ına
hi :eti hakkın a halkı 
tenvir etse çok iyi ola
cak ·c 'iiz hinle!·cc iı -

ıı· t· ı ınu ıürleı-
<l,(1111 

• nunı~1nı- 1 
" 

Son Saat 

Otohiisleı'" 

Siz de sovarsın1,rl.. 

Şirketin imtiyazı 

bir sene daha 
uzadı 

.ı 

lf.orsanl r sentiı neierlerı iıiie ile tuza~a 
dü ürerek ellerinden sil&hla:rını ve 

ar dlarıııdan elbiselerini aldtlar 
-f-~'i-JJıılııııTİl'i: .Aptıtllalı Ziya 

Y oiun ortasında çırılçıplak b r y:ıldınm süratile gelip eloise-
ııcia e · nd~ bir mayın 1 !erin üzerine çull;mmıştı. 
du du u::.u gc.-Uncc l";.ıı• L;; İki Sentli pek t eğlenceli 
de şar~, t ı.,:lı. Pal<>:-ı bliyük o! ıyan bir t;ıı:;:ğa düştükle-
lıir m~rhamct ve korku i" e rini acı Lir suretle an!amışlar-
yakla,tılar, ne oldu. r.u S-Or- dı. Bu a,; çıplak silah.sız ken-
dulıır. Pa.a Hüseyin Kellenin d lcrini hile ile soymuşlardı. 
oyna:nı:.k istediği ro!ü an!a- Pala ile Kellenin üzerine 

•ramvay şirketi otobüsleri
nin Beyazıt ile Taksim ara
sında işlemelerine karar ve
rildiği, hatta tarifesinin bile 
tesplt edildii;i ma!İll!ldur. 

Otobiislerin yeni hatta sey
rü sefere baş!attırılmaları için 
otobüs imtiyazı hakkında ce· 
reyan eden yeni bir muamele
nin bitmesi bekienmektedir. 

Otobüs imtiyazı tramvay 
şirketine Vilayet tara.~ndan 
yalnız bir sene içiıı verilmiş, 
bu bir senelik müddet niha-mıştı, mütce~s 'r b:r tavıı la at.lmak için davrandılar, fakat 

içi;ı.i çt:kcr ~··. korsanla n birer dem!r kıska-
- ~ornıay n, dedi, Lahur- cı andıran bilekleri herifleri 

dan Bı:h:ıraya g:d:yor~um, enselerinden kır.kıvrak yaka-

.. yet bulmuştur. Şirket şimdi 

imt•yaı: müddetini temdit et
tirmek an sun:ladır. 

ö üme bi:-aı: evel şurada kır!· la:!ı. 
tane h<ıram· çıktı. Reıle B~k;r: 

At:ı, ı aldılar, hem soyup - Rahat durun be!.. Biz 
" 1 k \ • 1 J_T ,l" bu hale getini:!er! 1 oy e ı;a a rı sevmeyız.... na-ı 

Ve s,zla.11? yal:::ı:c:l:tan ağ- lıalt.~'ım, gönül lıoş!Pğu ile pı 
lamıya ba~ladı. Teped n gel~n cad eyi tmup gidin!.. 
:ki yo cu iki fa.kir Seı;t r.eferi Sentlilcr, kar,ılarındakilerin 
'd" kentiileriui heman oracıkta 
l ı. 1 - Aman, deme, b;zim so- hakl:yacak kadar güçlü kuv-
yulacak p .. ra ız fi!: n yok, vetli oiouklannı an!aıru.şlardı, 
sakın c:mıımz:ı lcyma_:nlar!I 

1 
ilisi b"rden b~rer talimli may-

Pal:ı Hüseyinin bu, işe c;:m ınun gibi koll~rı::ıı aşağı indi-
sıkıldı: . l riı:ı yalvarmıya, yakölrmıya 

- ;:)iz nerden geliyorsunuz? b<.,!ııdılar. 
Diye sordu. Pal:ı Hüseyin hcri{J,rden 
St .• tli neferler iı:alıat veri - hir:sini kulcklanndan tutup 

yorla>dı: h:-v:'ya doğru kaldıra.ca!;mıj 
- Mirzamız Harzem şalı, gı ı ~;:rstı. • 

Buhara h;ıni Seyit Bur'.ııan ile - Ağlamak, sırlamak bize 
cenge tntuşi:u, biz kolayını vız gdir! r~t!ı c~nmızı tur-
buldak kaçıyoruz! tarrn~Jc istiyorsanız dnğnı dü-

NeferlerJen biri bunları SÖ)- rü~t ceva v rin!.. 
!erken diğeri heyecanlı lıeye - Kele B~kiı ilave elti. 
canlı tekrar ediyordu: - B:z tle sizın gibi so 11 -

- Bizim ca?Umıza kıyınasa- dı.ık, siz de biıaz sonra b;:,ş -
1 L 

· 1 kasını soyars:nız... Bu dünya 
ar arı ... 

bö;-lecl:r, kimsenin kimse e 
Pala içini çekerek cevap 

verdi: 
alıp vereceği kalmaz!... 

~entlil<'r ağzı kala '1lık, ba
cam-- Kafa tutmazsan·z 

nıza kıymazlar! Bunların 

leri öyle ... 

zusıı kuvvetli olau bu adam -
adet-

Tam bu sırada kayaların 

arasından gür bir ses aksedip 
ortalığı inletti : 

- Bire daha dur.ıyorsunuz! 
Soyunun, yoksa ciğeı inizi ya
karız! 

İki Sentli nefer, ellerici 
havaya kaldırıp titremiye 
başladılar. Sahibi görünmiyen 
hu sesin bir çok arkadaşları 
bulunduğunu zıınnediyorlardı. 

Aynı ses: 
- Soyunun! 
Diye tekrarlayınca bir la.h

ı.ede, tıpkı Pala gibi, bir don 
bir gömlek kalıncıya kadar 
soyundular. Tirtir titriyorlardı. 
Çıkarıp yere attıkları külüstür 
kılıçları Palanın ayakları di
bine düşmüştü . Biraz eve] 
miskin miskin titreyip ağla

şan Pala Hüseyin birden atı
lıp kılıçlan yakaladı , bir şiın
şek gibi sıyırdı . 

Bu sırada Kelle Bekir de 
kayaların arkasından çıkıp 

sanın fuzuli yere para
ları sokağa atılnıaınış 
olacaktır. Kadıköv: İrfan •. 

* Balon suali 

larla başa çıkamıyacaklamn 

anlamışlardı. ileri e gö!iıTJen 
şehrin aclıı:ı, ora ·a gidilecek 
emniyeUi ye.leı i, ~hl cici 
vaka.yii ve di&er sorulan sı.:al
lerin evapiar.ru doğT.ı c'i'irüst 
anlattılar, bir çok izahat ver
diler . 

Korsanlar i:;.tediklerini öğ

renJ iki en sonra heruıerin ar
dına birer tekme yapıştırıp 
ikisini de sel.iınetlediler. 

* Pala ile Kelle vakıa Senlli 
neferlerin elbiselerine ve si
lahlarına konmuşlardı ama 
ceplerinde iki delik mangırdan 
başka bir şey bulamamı~lardı. 
T aın yirmi gündür diy:ır c!iyar 
dolaşıyorlardı, üç beş kasaba 
geçm:şler, yollarda ihtiyar bir 1 
kırgu: korsanlara, Sevit Ali 
reisle arkadaşl:ın olması muh
temel görünen bir kervanın 
Buharaya doğru gittiğini söy
lemişti. Bu sefer Buhara 
yoluna dü~tüler. 

Mababi var 

yük bir t icaretanenin 
buluz, caket ve cocuk , 

elbise eri d~ iresinin 
~;.;·•ış nıcn~ud ıfiunda ,.., 

Vilayet Emanete yazdığı bir 
te!>kere de buna muvafakat 
edilip edilmediğini sormuş, 

enıanet temdidi lehinde ce
\ ap vermiştir. Otobüsler ya
kında Beyazıt ve Taksim 
arasında işlemiye başlıyacak· 

lardır. 

Mevkufların 
tahkikatı 

Kadriye hanım ve arkadaş
la~ı hakkmdaki tahkikat de
va.n etmektedir. Dün dcktor 
A ... pyan İslicvap edilmiş sonra 
l{~driye H. ile müvacehe 
ol .. .ır.ıuştur. Bu:ıdan mada sa
bık l\Lrsin meb'usu Sclahattin 
ve mezbaha müdürü İlhami 
h<:!y!e:-ın ma!ümallarm.ı müra
caat e<lilm:Ş ve mevku[lardan 
bir kısmı ihtiiattan menedil
mişlerdir. Kadriyı>nin evefki 
kocaSJ olup elyevm Mısırda 

bulU!lan Zeki Beyden oe bazı 

Ş••yler sorulac:ıktır. 

ombalı bir 
aşıkın yaptığı 

Behisni erkek ınek
tehi ınuallinılt:rinden 
(~) va<;;fannda Hüse

~·in he_ , geçen sene 
ölen refil·a~ının verine 
P.;Cçenlerde ( l~ı) ya~la
rı n a hir kızla nı~an
lanır. 

Fakat kızın aşıkı 
olan hir delikanlı 
i1lıseyin heyin yattığı 
odaya gt.ce bir boınba 
ko 'ar ye H.-ıseyin bey 
uyurken bon1ba pat
layınca <luYarlar vıkı
lırsa da kendisine. bir 
şey olnıaz ve bu boın
hah aşık polis tarafın
dan \'akalanır. 

Muhabere 

Sahife :l , '• 

•• • r gun r 
muhave;·e 

Peşekar - Hani bugün er
ken gelecektin yalancı? 

Kavuklu - Gelemediğimin 
sebebi, sabahtanberi ebe pe
şinde idim de on an .•. 

- Ebe pe "nde mi, ne o 
hayrola. yokun mu var?. 

- Tabıi değii mi ya, yol
cum olmazsıı ebe arar mıyım 
hiç? 

- Bari bulal:ı ld'.:ı mi? 
- Bulduk.. Dokt!lr Cemal 

Zeki isminde bir erkek ebe 
bulduk deminden geldi evde 
hastayı muayene etti ve hiç 
merak etmeyin de:li. akşama 
yavruları sağ, salim kucağını
za tes im ederim! 

- Yavrulan mı d din? Şu 
halde gel cek yavr.ıhır ikiz? 

- Geçen seneler ·;çüzdü, 
Faka~ bu sene valde hanımın 
kamı pek büyük olduğu için 
yuicu!ar dörtten, beşten a§ağı 
değildir. 

- Aman deme! 
- Am:ım, zamanı yok, böy-

le! İsters ıı bunlardan birini 
sütten kesilir kesilmez sana 
vereyim! 

- Ne diye, evlatlık diye
mi? 

- ister ev atlık diye al, is-

',,.-
ter ahretlik! Ana!an gay t 
zeki, hassas, terbiyeli kibardır. 

- A! Hanım hemşiremi bil
mezmişim gibi bana metet
miye ne hacet? Fakat mz.liim 
a, çocuklar ekseriya anadan 
ziyade babalarına çekerler. 
- Merak etme, babaları da 

yabancı değil, hepsi bizim 
mahalleli! 

- Ne dedin, hcp5i siz:n 
mehalle.i mi? 

- İbtim.U ha ka mahalle
den de kaçamak suretile 
gGlcn ~leiı·J,r. Ya!~ .. L sen Şü.na 
emin ol · b<zim Ceylan ken
di gibi asil ve cins olmıyan 
kedi!ere pek metelik vermez! 

- Ay sen demindenberi 
kediden mi bahsediyorsun?Tu 
Allah layığını versin! 

Demek ebe doktorunu bu 
kedi için tuttun? 

- Öyle ya! onu da bana 
gayet ha:nk diye guraba has
tanesindeki Osman Şerafettim 
bey tavsiy etti; yoksa ben 
Haseki hastanesindeki üstat 
Orhan Tahsin beyi getirecek
tim! 

- Demek sen Kediye bu 
kadar düşkünsün ha! Halbuki 
Kedi için nankördür derler. 
Bu nankör hayvanın nesini 
seviyorsun acaba ? 

- Nankör mü? Nankörü 
sen Kedilerde değil, insanlar
da ara azizim ! İnsanlarda !. 

ru o, sıne. i ·atro 

Dllrı'i1ta{i11ıi nıusiki 
İNCESAZ he/eti 

Ramazanda her aksam Vez
. necilcrdc ki salonunda teren
. nürnsaz olacaktır. An karada '' asfi be

_·e: 'fürki ·cxle ilk ba
lonu 'Üzb.ası ınerhun1 
fi'e~·zi. he ',. Akdcnizi 

hnhınl'ıını, askerliğiıni 
ifa etınek üzere ·ari
fe 11den çc .:iidiaı. Bir 
hnı;uk ene askerli~!-

Ankarada Fazıl heve: 
;.\ı-zu ettiğiniz n1aİıl
n1:ıtı « Cine nıondc » 
ın cınua:ile ekseri ·c ·
ıni Fraıışız g-azeteie
rinde ,·e nıc~la << , la-
tin ıı de bulabilirsiniz. FE .AH Si E ADA 

. . 
ilk g !Çen baloncu 
Fran ·ız ü'apa:1a).~ün-

• yaı ın en büyük balo-. . 
l nu da . on inşa edilen 
r YC Aınerika seferini 
yapan <ıCoınpte Zt>ppe
lin» di r. 

* i!} arıyorum 
ne-..· "'' t' ' D "•" - • 

J •. 

. ,, 
nıı yaptını ·c terhis 
olund~ını. Siındi is hu-, . 
lan1adım. )'eni hnrflc
re ·~ikıfını, ınükenı
ınd • urette o uyor ye 
y~ızı <,run1. Eliın<le 
hü ·nü hal şeha<İetna
nıcın 111e cttt ur. 
. ('Jcdilq1aşa. S:u·a~· 
Is .dk nrıhallesinde <1.~n 
nun1nrc1da .,,, .. " ı . 

ı :~ıır 1< nnettın 
1 

A:nca nıektupla <la- Vortlev canbaz h~y'eti 
ha zi··ade taf siltıt gön- . varyete - ha e 

deri !r;1 c k üzer~d İ r' ı lirlıSı!.'=· "='-::"lmııı:a~dea.:z:;:A::ıŞı:ı:K:mCc' Lc':ııuııt·.' C=Eı=rl 
cfendinı. 

(J-alata, 
nıu ,,s~s 

beve : 

* Oapkoviç 
inde Buıhan 

\clresiniz sarih crö
rünmcdi. Göndere~e
ğimiz cevabın alına
nıanıası ilıtiınali var
dır. Adresinizi tasrih 
ediniz. 

ngün ma ·~e 

ımı;ıııısaat 21,30 

AYN ROZ 
KADISI 

Komedi 6 tab o 
Muharriri: Müşahipzade 

Celz b ., 
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Ba rı endişeli idi. 
--=-----iiii01iiiiiiiiiiilıiiıoı~=-_: 

h;!!:e7::sa~~:: T ... ~:~~: .:,,,._ Yağmurdan ka 
müdürlerinden Namıi !erine verilen malümata göre, Doluya tutulmak demcf, işte bu idi. Haiflf 

yaramazlık ynptığımda israr ediyordu. 

-198-jJf ııhruTiı·i: /rll'is Jfu!ttefı' 

- .... 
- İnan ki öyle. Vi

dinli Osn1anın bize sal
dıracağına artık şüp
hen1 kalmadı. Bereket 
versin ki gafil avlan
madık. 

. . . . 
- Ben bu gün Kadı

köyüne bin kişi gönde
receğim. Kar düşünci
ye kadar orada kal- . 
sınlar. Rusçukta da 
herkes silah başına. 
~tahalle çerileri sıra 
ile kalede nöbet bekli
yecek. Sen yanımdan 
ayrılmıyacaksın, bu 
tertibatı idare edecek
sin. Keenne bir İsn1ail 
ağa da sensin 

Bayraktar, şu bü
yük iltifata teşekkür 

için birkaç kelinıe mı
rıldandı. Fakat hisset
tiği hayret gözlerinde 
okunuyordu. Ağa kı
zaca~ı yerde bilhassa 
iltifata girişmiş ve he
le Bölükbaşının ismini 
b:le ağzına alman1ıştı. 

Onun, şu şaka bilnıez 
adanun meşrebine gö
re bu hal cidden şaya
nı hayretti ve bayrak
tar, tam yerinde mü
tchayyır oluyordu. İs
mail ava, ilk mülaha
zalarını söyledikten 
sonra tekrar tesbihini 
ele aldı ve tane tane 
çekerek düşünmiye 
koyuldu. Bu ikinci 
n1urakabe devresi bi
rinciden daha uzun 
sürdü, ve tesbihini 
bermutat toplayıp 
nıindere attığı vakit 
çehresi azgınlaşn1ıştı. 
Deminki yarı beşuş 
ağanın yerine şimdi 
abus, sert ve adeta 
cedelcu bir şahıs kaim 
oln1uştu. Bu haşin 
adam, el çırparak ça
ğırdığı uşağa şu enıri 
veriyordu: 

- Tez Vali konavına 
Kadı evine haber uçu
run, bura ya gelmele
rini söyleyin. l\lahalle 
muhtarlarını, imamla
rını, esnaf kahyalarını 
da toplayın! 

(Mabadi avr) .. 
Uç serseri hak-
kındaki karar 
Bir çok sirkatlerden 

ınuhtelif cürüınlerden 
ınaznuniyetleri olan 
serseri güruhından 
Hüseyin ile parmaksız 
Nuri ve Yusuf hakla
rında mahkemece ser
seri muan1elesi yapıl
nıış ve bunlar çalıs.-

önümüzdeki Martın 22 sinden 
beyin, hey' eti tef tişiye itibaren İran şehirlerinde milli 
reisi raşit beye yazdığı elbise kanunu tatbik oluna -
bir nıektup üzerine caktır. 
taref eyn arasında açı- Milli elbise, kenarlı bir şapka 

ile kısa bir jakettir. Köylüler 
lan davalardan vaki bir sene zarfında milli elbiseyi 
olan tavassutu müte- giyeceklerdir. 
akip feragat edildiği- Milli elbise kanununa muha-

lefet edenler nakdi cezaya 
ni, fakat mes'elede mahküm olacaktır. Cürüm te-
hukuku umumiye gö- kerrür ettiği takdirde mücrim 

rülerek bu cihetten hapse mahküm edilecektir. 

tahkikat icrasına ad- Kanun, sank sarmak hakkını .. 
liyece lüzum görüldü- ancak din alimlerine vermek-

tedir. r 

ğünü yazn1ıştık. ı=•autıııbııaıuııııııııaaııııımt llllllllllll!balıaı1101 .. S.,Uımıııııl 
Bu husustaki evrak r 1. 

tütün inhisarı idarei 128 Şubatta umumiyesine gönde-
riln1iş ve mes'elenin 1 Yalnız bazı 
tetkiki ıçın umuru Tı" k b"' 
hukukiye müdürünün ur. ve ecne l 

- ,§ 

riyasetin~e b~r ~0~1is- 1 kibar aileler ~ 
yon teşkıl edılmıştır. ~ d ./.Z'd' 5 

Na · B kt b ~ aveı. ı ır 1 
zmı · me u un- ~ınmııımmH11111111111nıııııııımıı1111umııııımımııaH111~mıınıuııımınıııııııııı,. 

da yazdıklarının varit 
olmadığını söylediği 
ve idarece Raşit B. de 
afif ve muktedir ta
nındığı için komisyon 
bu noktadan tahkikata 
lüz4m görmemiştir. 
Ortada tahkikatı müs-
telzim bir nıesele kal-
madığına göre komis
yon kat'i kararını bu 
ğünlerde verecektir. 

! Bugün• 

MAJIK 
Sinemasında 

mevsimin en büyük muzaf
feriyetini teşkil eden 

MACAR RAPSODİSİ 
Mümessilleri: VILLİ FRIÇ, 
DİTA PARLO ve LİL 

DAGOVER 
Bu filimin iraesi esnasında 
BUS P ALİ nin meşhur Ma
car çingane orkestresi her 
gün saat 16,30 matinelerile ' I suvarelerde icrayi ahenk 
edecektir. 

... 
TEBLIG '

llllllBlllıliMYH!JN!lllE lmıllllflllllnllllll!IDllllll!llDJlllWI~ 

Bugün temaşa edilecek ! 
ii muhteşem filim... .~ 

IMelek sinemasında i1i Ramazan münasebetileOROZ-
il Dİ-BAK müessesesinin her daISmsalsiz muvaffakiyetler ka- ~ 

= 1 !!! iresinde zengin çeşitli eşya sa-
~ zanmakta olan VAN MOS- [:i 1 
; JOUKINE ile dilber Karmen ,~ tılınaktadır. pekli, hazır elbi-
~ Donninin temsili muazzamı se çanta ve tuhafiye dairele-
13 • · rinde yeni mevsimlik mallar 
IÇARIN YA VERli gelmiştir. Mezkür müessesede 
!f:ı dir. Bugün bütün anaların ~ tatbik olunan fiyatlardan an-
i çocuklarını saat 2; matine- ~ )aşılacağı veçhile 

il s!ne f!Ötür~eleri elzemdir, ! QRQZDl"-BAK 
iii! zıra gosterilmekte olan var- ~ 

! yete yavruları pek ziyade ; lstanbulda en ucuz mal satan 
~ sevindirecektir. ~ 
liiıuııııııınııııııımıııııııınıımı~ııı lllUlllUll~UlllllllllWl!llliUlllllll ·ıııııııını~ ticarethanedir. 

r SİNEMADA 
elyevmn LUCY ANO ALBERTİNİ 

AS:R 

FECİ DAKİKA 
filiminde emsalsiz muvaffakiyetler kazanmaktadır 

1 ~u akşam yeni VARYETE proı<ramı : ZETl ile ARSLA~ 
- , ' -- ·~- ··, ~~-- . 

~ıu11ıuıılllli11u1111ıı ıını1ıııırınmu1111ııt11ııııı11tıı-ıtııırmnıııtnııttıını~ıwı111ı1111aııuııı .ıı:rıııauunıacıam:ııı~-ııııdDUıuuımıı~ 

mak üzere Zonguldak ~ Lüksün zevku sefanın ihtirasatın şantajin dramı olan l 
k~mür. . oca~larına 1 K A D I N p E ş i N D E l 
gonderı]ınışlerdır. ( filiminin mümessili SEFiLLER filiminin unutulmaz JAN ~ 
LJ b h f ,~ V ALJAN i GABRİEL GABRİO yu bu gün 1 
rıavuz u ranı. ALHAMRA • d 

Seyrisefain idaresine SIDemaSID 
d d"l · ] H ~ temaşa etmeği katiyen kusur etmeyiniz. •• 

evre ı mış O an a- f Saat 2.12ve4.lı2 matinelerindeki K A ~ A G O Z l 
!içteki havuzlar, idare 1 oyunları herkesi kahkahalarla güldüreceld:ir. 1 

1 • 1 l 1 d SınmlllbııııııııııııumıııımııııımııııııııınlliJ! :ıııınnıııılJ!lll!ıı~ııı!!llDlııııımııı :ıııııı:llllilRrnlluınııııııııııı1!1111ıııııım!!ıııııııırnıııııı, 1~-.'i vapur arı e co u ur. 
1 

Seyrisefain, bu J:ıa~·uz- ONRAD VAYT ve V RNER KRAUSu;ı I 
!ardan n1aada, lstınye ANYES ESTERHAZİ ve ELİZA LAPORT A nın 
havuzlarında da kendi iştirakile 
vapurlarını tan1ir et
tirmektedir. 

Bu yuzden hususi şir
ketler, vapurlarını ta
mir ettirebiln1ek için 
havuzların boşalınası
nı günlerce beklen1ck
te, havuz işinin her 
tarafı tatnıin edecek 
bir şekilde hallini te
nıennı ey~en1ektedir
ler. 

JJ»r~~n 

Amerika tarafından satın alınan altı Avnıpa filimlerinden 
biri meşhur fiili zinanın ceryan ettiği bir dramı musavver 

KARANLIKTA bir KADIN 
ı Mümessilesi: MARİA KORDA ·ı 
ı yakında Melek Sinemasında 

- Demek hamamda Jıiz- d<•ıı ho}lanırmı!;i, ıı:ız;ll' 
met edenler hep· kadın oüııkü ranıleYuıııa varıw 
öyle mi? cı~·a lrndar hepsini anırı· 

- E,·et, hunda be.nim tırsaın memnun lmiıuıı•t 
ne suçum var?. icap eder. 

- Hiç erkek yok mu'? Bir sakat dü~iiıı<·e jle 
- Var, Müessesenin ilı· az daha uene fölso yapıt' 

Uyar doktoru ile kapıda cak hazırlanuu~, k:ıyıı•1'. 
bilet salan kel kafalı he• DUŞ ve pişıni_s a~ıına sonuJi 
rif.. SU lmlacaktım. Ilcı•el>CI 

- Seni soyan, giydiren versin ki İstanbulda ik~~ 
havlu tutan kadındı ha? bir arkadaşımın söyled~ 

- Evet.. sözü lıatırladım: • 
- Vücudunu uvao, ma• - Kadın, aşıkına (bel 

saj yapan'! şeyi söyle, arfedcrim) d fı 
- O da kadın... fakat bir kere sövledinl$ 
- Şimdi anlıyorum ak- · jıJI 

şam geç kahnanın sebe· nıi derhal (~için söyled" 
bini, her tarafı kadın do· diye hücum eder. ıtet 
lu bir yerden çıkmak is- şeyi anlamak merak ,.~ 
lemedin, öyle de{)il mi. anladıktan sonra da ]iıS' 
Den zaten şüphelenmişlim kanmak illeti kadıniarıO b 

ama benden gizliyeceğini dünya kuruldu kuruııılt ~1 
ümit etmemiştim. 

ıUutlaka orada bir halt devam eden. bastalı{Jıdıt· ~ 
işledin, bir yaramazlık -. Bunu söyliyen arkad11

' e 
yaptın. Eğer öyle olmasa şım, İstanbulda licaı·e' ~ 
idi benden lıiç bir şey meklebl sıralaı·ın'da Jiil" 
saklamadan heı· şeyi ta• koı· Köınürcüyan efendi' 
marn· olarak söyler ve an- nin (çaprast kaidesi) ııi 
lallrdın. çalışırken aşka dair e~ı·t 
Hakkı vardı. Salunan ıl 

göze çöp batar derler. yazan, bastıran kadın ı 
Ynğmıırdan kaçaynn der- sailinde yedi tuta sabi~ 
ken doluya tutulmuştum. Telallı. 
Şimdi mes'lenin nezaketi Şimdi kulakları çıııtası' 
işi tamir ve ya tevil et· o zaman söylediği bu s~ 
mekte idi. derhal aklıma geldi ~ 
- Emin ol ki l'Uatild hiç, beni lUatilcıe itiı af gafı; 

biç bir yaramazlık elme-
diın. Esasen orada kur yapmaktan kurlardı. 
yapmıya lıamam nizamoa- ~latHde; 
mesi mani imiş.. - Baş üstüne gözü~ 

- Ya! .. Demek tecrübe senden badema hiç, ıı# 
• ellin de yüz vermediler. bir şey saklamıyacaj)ıtıJ• 

Doğrusu bu söz pek Derken içimden de ti 
{Jiicüme gitti. Az daha daha böyle faka bası:ıı.~ 
auzımdan baklayı çıkara- ıı.•· 
cak ve yüz değil astarını mak için dikkatli hare ~ 
da verdiklerini göğsümü et:niye ve değil her şe1 
geı·e gere anlatacaktım. söyleı".lek, hiç bir sırı·ıııı' 

Sonra düşündüm. Kız- meydana çıkartmauıt~1 
ca(Jızuı uönlünü. kırmıya karar verdim. 
deuıı yapmıya mecbur· . . . . . • • • • 
duru. Eğer beni sevme- _ JUalild! 
ıniş olsa bunlaı·ı söyler mi _ Ne var .. 
idi'?. 

- İki nözüm, dedim. - Arlık barıştık ya.• ~ 
" - Dediğim gibi ııarc 

Hepsini onlalmadığımın edersen evet .. 
esbabı seni üzülmesin di- _ ElektriW söudi.iJ'c' 
yedir. Ortada fol yok, yu
murta yok kısimnmıya 
ba!;ilatlın .• 

luskanmak kelimesi iz
zeti nel'sine hir az dokun
du galiba, esasen bütün 
kadınlar böyle de(Jilınidir
ler. Kıskançlıktan patlar· 
Iar, içleri içlerine sı(Jmaz, 
ve: 

- Kıskannıa! .. 
J)cyinec derhal itiraz 

edcrlt>r, inkı'ır ederler, 
~laliltl de bülüu kadınlar 
yilıi aynı dert, aynı illetle 
ınalüldü. 

- Hayır, dedi, kıskan
mıyorum, yalmız bcaden 
bir t::ey yizlcnnıcsin(' kı
zarım. Her şeyin tlo(Jru
daıı do{jruya söyleıııııe
sini islerim. Hiç kısl•anç 
de(Jilinı. 

Halta bilftkis ı:apkın er· 
·li.eklel'i daha ziyade seve
rim . . \ncak dcdi(Jiın nihi 
benimle alakadar olan 
kimse bana kart::ı dolanı
baçlı yollaı•dan uelıneme
li. 

lUatildin bu sözleri kar
~ısında düşündüm, acaba 
beriki dalgayı da söyle
sem mi? 
.. l\ladem ki c;aplun erkek
lerden Ye doğru sözler· 

yim mi? 
- Söndür.. ti 
Emre deı·bal itaat el 

düğmeyi çevirdim. l 
(l\labadl ~ 

Tiyatro sahtı81 

sinden hapisd
1 

neye ~ 
Geçen gün Nev "f 0'fı 

zabıtası, temsil ve~~ 
bir tiyatro hey'et~. 
perde inn1edcn, . o:ı1 ıf 
sahne üstünde b~Je~ 
nurlarken k{ın11 

1 
tevkif etn1istir. Sahi d 
b. d . . h ... 11 
ır enız an1a1• V 

gösteriyorn1uş; ıııb1 ~ 
·· ·· l to·· rJeflı sansoru, a \: , 

'\'p 
yalnız çorap ve a~Jıı' 
kabılarını çıka1·111 l 
rına nıuvaf akat.

1 
el. 

n1iş. Fakat ten1sı ·JI 
nasında işi f azlı:ı. ~ıV 
götürmüşler, Z

9
1

,V 
da ahlaka n1ı.ı~ 
diye müdahaleye 
bur olmuş. 

• 
( 

ıı 
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DÜNYADA OLUP BİTEN 
YAKALARDAN İNTİBALAR 

---~;::::ı:, ~lil!l .''IHI. --

11 • Yenililf merakı zlvadeleşiyor 

insanlar daima etraf
larında tebeddül efi 

n "IJ' t_ll•' 

.. ııı· 
anh1' 

ıuı•'1 

jle 
·apıı• 

yıııı• 

-öno» 
·et;rl 
jj(Cll 

elliil1 

(bCI 
) d fı 

dlo.ij 
ıediJl) 
ııet 

Jı: ,·a 
}tı~· 

Iaı·ı 11 

ruııı\ı 
~uııt· 
kadt•' 
icaı·e1 

J(iı~ 

l'entli' 
si) ıı•' 

cet , e;:ı 

(Hl ıJ:l 
sabilJI 

• • 

iııgiller e a e 
l!eri/m bir 
llıııscııııe reye 
bazı llirıt ka
dıııları da da-
11eı 1 
l 

o ıırımıış-
or . • bunlar 

'PeJ; ıı:erme 
3lrnıa işlemeli 
rn ·ı 11 ı urlııl"rİ-
llf burııııerek 
Yelınişlerdir. 
. Bu lar::da 

Y1Yıııerc/; !Jcl
~ıe/erinde ıını-
ıo ııa:urı dik
O/ı celbct -
~ek ıııakmdı 
11
°r ıııı ıdi'i' Ol-
111· o/ıııımn, n,r 

k' lCP /ırı §< -
ıfcf,, le a'ı••• 

ıı,.,, 

arıyorlar 

,, 11111.w 
1'.1rrcı1e /ııı/11' ~ı...h r u:erlcriııden ayrılmamışlır. llalla işle re-
1'·•1/ ri mecııııı;ı Pe ga:efr ere lıı/e !/('ı·ıııişlir. A.nlaşılaıı, yaban

ı /;il ııc kıyafdla. iıısaııııı ıııerı•k ııı· 11Mk11s1nı uyandırıyor. 

Btıda! 
Bu uydurma ilah 
için neler yapı

yorlar 
Hindistanda mabut Budanın 

muazzam bir heykeli daha 
yapılmaktadır. Çok yüksek 
.bir apartımanm boyunu hayh 
geçen bu heykelin inşası içfn 
yüzlerco amele çahşmışbr. 

, Resmimiz, bu heykeli henilz 
etrafındaki iskeleler alınma -
mışkcn göstermekted!r. İnsa 
• a, ·afı, milyonları bulmı• 

' 

lnstııı~ı kı 
trıet v eril(:t1 

)' ~rle.ı·cle 
•. Atııı-ı·lkacla YPni ,.e ı·ok 
'''}' ' . . J11 

1 <ılı hİI' icat daha hıı-
1111hıııısl ur. 

ıı,ı'''•kak .lıaşlarında, kırlar
ı! 11ltıhtelif yı•rl(•rdt> 11;111-

I~ l•anıuk, sarj)ı, ihiı: lın
lll\l\aı~ dolaplar vlieııde 
"ıı~ı·ıınıiı;lir. Bir imza 
l~ı•j UUnda ınecruh dÜ'.:if'H• 
yA 1 ~1 hemen imdadına 
lı~ 1•.ilnH•ktı', l'ivaı•da 
lıı1• •ı na n l w ı· ha nfr; 
l)la ~hıs, iizı-riııılt• vazıh 
l 11 l·ı · ı· 1 . . , · 1 'lh • ı•ı t aıı·ı•sıııı ı• ı o-
1~1 11\'Urak yal'alının ilk 
lıı1 ı~"iısini yapabilmekh', 
ltiı Uı·eue haslaıwyı· ııi-
. 

1'~iy,. l•adaı· kan al.ı~ası 

0Geııe kaçak rakı! 
>,ıth ttaköyde Y ordan kırında 
~ ~et efendi ismindeki şah-
• &ııJ.j b' .. letti-. ır rakı imalıitansi 
lııtıtl &i haber alınmış, me-

J.t:t tıırafından yakalanmıştır. 
~~İtı;nıet efendinin imalata
~la e «150,. kiloluk bir ka
~-lıı «30» kilo kaçak rakı 

11tııııştur. 

}l "Ue geçimsizliği 
ıq .. 0ıctnti hareket me
, "tu. T 
~ alat efendi 
~i; e . bir zat aile 
~~dıif. yüzünden ,;-u kanundan 

1Y•rak 6Jmüştür. 

ıııiimasili ha'diselt•ı·in 
•. ııiiııt• ııeı;ilmekh"<lir. 

Hunlar, vaııorılaki ('an 
J,urlaran simillı•ri, yauıııo 
zuhurunda ihbar ıı:m 

sokal.larıhı nıc' ı·ut i~arel 
aletleri gibı müfit' olmak
tadırlar. 

Her yer su içinde 
Eriyen karlardan do

layı Bursa Y enişehri- · 
nın yeni mahallesini 
seller basınıştır. 

Bir iflas kararı 
Y edikulede dabağhane sa

hibi Andon İskavninin ikinci 
ticaret mahkemesince iflasına 
karar verilmiştir. 

Avukatlık imtihanı 
Müddei um11miliktea: «929» 

Martı .zarfında icra edilecek 
awkathk imtihanına Ulip o -
lanlarm evrak ve veııaiki ımlıl
l>itelerile l.tanl>ul E11eimeli 
adliyesine müracaatlan' 

.. anı ner 

Dtıtiku'ı .,.,-- yeiıı ve 
oe:iiÜ4111De Nim• laJfbf ..,. 
ı..cfl der•i UD t:e .k ~ 
ameaya yardıma INtlMı iki 
~ jalyetf =ada= M.ya
clekbı karyolasıaa yabrdılar 
Ye Ôjea amca lıkmet9İ ban 
ylizftıle bad!rihla )'\IRll'Oklar
dan mada ,.,. .... -t ~ 
ıtaden yarallllllDlf oldu{runu 
da ıth'dö· Biçarıı ku: okadar 
fiddetı. dh\Um8ftll. ki aizııa
a.ıı ve burnundan ol'ID kan 
ıeliyenkı. Ôjen .-ıoa ~ 
l&-11 dikkatle muayene et
tlrte• IODJ'a. 

- V abşi herifler, dlye ho
murdandı, Allahtaıa kf yara 
atır deiil; yoka be geoe fa 
•enlaua kötk yaaf Wr cina
yete aablıe tetldl edeeekti. 

Ôjen amca ollnden geldiji 
Jiadar bU.et~ kızın yarelannı 
tımar etti, SORa meywı bir 
halde dfitünüp durnuıkia olan 
Maka J..andriye hitaben: 

-- 1ztilme Maks! dedi, ne 
yapp yapacak Et.iyi mııtlaka 
bulacap. Fakat biçare kadını 
bir an evel bulabilmek içJa INr 
şeyden eYel Jülyetin kendine 
gelmeai ve burada olanı, bi
teni bile her tafsil anlatabil
mesi lazımdır. Binaculeyb 
şimdi hizmetçi kızı ayıltmıyıı. 
bakalım. 

Bu müddet esnasında Öjen 
amcanın tedavisi tesirini glis
termiş ve jülyet daha mwı.
tazam bir surette nefe1 al· 
mıya bqlallllfb. Zavalli biz.. 
111etçiııin şimdi yanaklarına 
biraz renk gelmft, hareketsh: 
duran kollan ve bacaldan o 
mevtai katılığını kaybetmişti. 
Mamafi gözler kapalı burmak
ta berdevamdı. Hatta bir 
aralık sayıklamıya da başladı. 
Kesik cümleler halinde Jülye
tin ağzından: 

- Madama kıymayınız! Can 
kurtaran yokmu? · Ay, gene 
fizerime geliyor!.. Katil herif 
birak beni!.. Mınltılan dökü
lüyordu. 

Aradan yarım saat kadar 
'Ieçti. Bu müddet zarfında 
Ojen amca hizmetçi kıza lok
man ruhu koklatıyor, ellerini 
alnını uğuyor, dişleri arasın
dan kordiyal akıtıyordu. Bu 
müte adi gayret ve tedavinin 
semeresi görülmekte gecik
medi ve Jülyet derin, derin 
içini çekerek kendine geldi 
ve gözlerini açtı. Sadık ve 
vefakar kızın, gözlerini açar 
açmaz ilk sözü: 

- O haydut herif defolup 
ı,ıtti mi? Suali oldu. 

Öjen amca sesini mümklin 
olduğu kadar tatlılaştırarak: 

- Evet Jülyet, dedi, şimdi 

yanında bizler varız, korkma 
kızım! Haydut herif defoldu. 

- Ya madam nerde, ma
dam nerde? 

Maks Jülyetin bu yeni sua-

llac derip bir ~ ce

...,, .::\. !fllıdhlin ~vap'1% 
Pldıtmı ~ y~r;; bakrm.,., huh w · 
'bltiada ••nU• lnı hem •• 
,_,hem do: 

- H•mnumı kaçırdılar, ka~ 
~ . 

l>IJe tepW,ordu. 
Öjea anıca, ...,_. ve ıp&

bııhamnıtl btdlrMm. ıeçnıeafııe 
latiııar etti 9e Jfll>'el blraı .. 
~ dddt 90 em-.'yet 
telJdıl o4esı btr eellet · 

- 3eni dlııle jtll~ dedi, 
.-,et ]ten-ıa bir .. evel 
ı,.hmmaamı an:v. ediyorsan 
&Jle m.lskin°·e ağlamayı birak 
ta bin olanı biteni beıtafııil 
,.W yaYNm. Taki biz de o 
h.ydut herifi bir an evel ele 
ıeçirip madllllll kurtarabilelim. 

Ba ciddi ve pederane söz-
ler Jtllyatin akluu bllflll.a ııe -
~ olmalı ki o ıeceki vak' ... 
71 aıilıımuya bqladı. Vak'a 
hlilAsaten fÖyle olmllft'u: 

Her alqamki gibi o gece 
de bizı:netçi kız hanımrıv soy
lllllf ve EWnlıı rahat rahat 
'9'1du~u z&iince kendisi 
de eli.ııe Wr psete alamk 
olwımya başl81Dlf ve gazeteyi 
okıirken kendinden gecmiştl. 
Hizmetçi kızın bu uykum uzun 
müddet devam etmemit ve 
Wtttiği bir prültü üzerine 
Yrdenbire uyanıvermifti. Jnlyet 
ıözlerini açar açmaz bir nida
Ji hayret ve dehşet fırlatarak 
l!i'aja ~nllanası bir oldu: 

Çlbıkü pencerenin önünde 
iri, yıı.n bir adamın ayakta 
durmakta olduğunu görmüı
tti. Bu adam elinde tutmakta 
bulunduğu tabancayı korku
sundan çılgına dönmüş olan 
Jlllyete tevdh etmip. Bu 
mabuf manzara karşlsında 
hizmetçi kız adım adım geri· 
liyerek duvara yapışıp k~ 
mıştı. Tamam bu sırada ikin
ci bir gölge daha pencereden 
odaya dahil oluyordu. Birİtl
cisi kadar iri yarı, bir adam 
olan ikinci haydut bOyiik bir 
çaliki ile Elzinin yatağına 
yaklaştı. İlk haydutun silahı 
ve benliğini eriten nazarlan 
tir tir titremekte olan .fiilyet 
ikinci haydutun hanımının ya
tağına yaklaştığını görünce 
ileriye atılmak, istimdat et
mek için bağırmak istedi • 
Lakin boğazından bir ses 
çıkmıyor, kımıldanamıyordu. 
İkinci haydut genç kadının 
yatağına yaklaştıktan sonra 
gözlerini Elzinin kapalı göz
lerine dikerek bili hareket 
duruyordu. 

Bir aralık elini genç kadının 
alnına temas ettirdi ve bu te
mas üzerine Elzi gözlerini açtı 
ama bu gözler sanki hayati
yet ve cevvaliyetini kaybet
miş, bir ölü gözü donukluğu 
iktisap etmişti. Jülyetin enzan 
hayreti önünde madam Mer
yadek yatağında doğrıılınuş 
ve hafif bir sesle: 

Mabadi var 

Malullere para tevzii 
Malôlini askeriyeye muavenet 

hey' etinden: 
Kışın şiddetle hüküm sürdüğü yerlerde mukim maliılini as

keriyenin kışlık ihtiyacatına medar olmak üzere M. M. veka
letince he'yeti muavenemiz emrine 20,000 lira verilmiş olup 
bu meyanda İstanbul emvalinden maaş almakta· bulunan maliı
Jini askeriyenin maaş senedi resmilerile bizzat atideki . gün
lerde Veznecilerde kain maliılini askeriyeye muavenet hey'etine 
111üracaatları lüzumu ilan olunur. 

16-2-929 tarihinde 1 ve 2 inci dereceden maliılin 

17 .. « 3 (( .. 
18 « « 4 (( « 
19 « « 5 (( .. 
20 « .. 5 « . « 
21 « « ' « • 
23 « « 6 « « 

Tevıiat saat 12 den 17 ye kadar icra edilecektir. 

Sahife o 

dNE. . ._.. .. ~fi. 
.- -d D~br., ~IO!!!ll-7 . . .. 

~ - - · · ---

Amerika mekteplerin-
de sinema şubeleri 

açılıyor 

.:ıİDemacılık Amerikanın belli başlı servet menhalanndan 
liridir. 

Yeni dünya topraklannda bu san'at şubesinin mensuplar: 
milyonlara varır. Fakat bunların ekseriyetini değilse bile bir 
kısmı mühimınini ecnebiler teşkil ederler. En yeni aktörler, 
en yeni operatörler , en yeni sahne vazılar hep ya Alman 
Ya Fransım, ya İngiliz, yahut ta İspanyalıdırlar. 

Neden ecnebilere para vermeli, neden Amerikan milletinin 
efradı arasında bu işe kabiliyelti alanlan araştırmamalı, neden 
bu kabiliyetlerin inkişafına çalışmamalı? 

Bu fikir amerikalılarda yeni doğmuş değildir. Öteden beri 
mevcuttur. Zaman zaman tazelenir, ileri sürülür, dedikodusu 
aylarca sürer. 

Son Amerikan gazetelerinde okuduğumuza göre , ecnebi 
saıı'atkıir ve ecnebi sinema adamları aleyhindeki cereyan ahi
ren ilk fi'li neticesini vermiş, Amerikan sinemacılığına Ameri
kalılardan aktöt, sahne vayıı, operatör yetiştirilmek için bir 
çok ili mekteplerde sinema şubeleri açılmıştır . 

Bu şubelerde ameli şekilde tedrisat yapılmakta filimler çev
rilmektedir. 

Sinema şirketleri bu şubelerin mezunlannı azami sürat ve 
en iyi şeraitle işe almayı deruhte etmişlerdir. 

Resmimiz ( Nempor Nes ) mektebi alisi sinema şubesinde 
talebler tarafından bir filim çevrildiği görülmektedir. 

Sineına yılcl!zları ( Cecil B . De 
arasında Mille) 

Yeni saç modaf. Büyük sahne vazılarından 

Amerikan sinema yıldızla 
' rmdan Kamilla Hom yeni bir 

saç modası ihdas etmiştir. 
Çok rağbet gördüğu söylenen 
bu yeni şekli resimde görü
yorsunuz. 

Saçlar alından itibaren düz 
haşlıyarak enseye kadar in
mekte, orada müteaddit buk
leler halinde kıvnlmaktadır. 

Edison namına 
müze yapıhyor 
Fransız gazetelerinin 

yazdıklarına nazaran, 
maruf n1ilyarder Fort 
muhteri Edison na
mına bir mektep nıü
zesi inşası için şinıdilik 
2:>,000,000 dolar ver
miştir. 

ihtiyat zabitlere 
Fatih Askerlik dairesine 

merbut şubelerde ihtiyat za
hitlerin ve aakeri memurların 
929 yoklamalanna Şubat so
nunda nihayet verilecek ve 
mllıracaat etmfy_._ bakkmda 
-yi ıuıktf tatbik edilecek
tir, alibdaramıı tekrar na:ıari 
dfkkatlari celbohmur. 

( Cecil B. De Mille ) Aame
rikalı sinema sermayedar-

larından ( Louis B. Mayer ) he

sabına çalışmak üzere yeni 

bir mukavele imzalamıştır. 

Resmimiz hu mukavelenin im

zasından sonra ahnmışbr. 

Rıhtım önünde 
bir mavna battı 

Dün sabah, <' ı>atris » 
vapuru Galata rıhti
ınınd.ın hareket eder
ken l~üsünıat anbar
larına eşya vermekte 
olan Liıuan şirketi 
ına vnalarına çarpınış. 

n1avnalardan birisi 
batnuş, hamulesi de
nize dökülmüştür. Şe
ker ve anason olan bu 
han1ule deniulcn çıka
rılmış ise de bir işe' 
yarmıyacağ1 muhak:- ' 
kaktır. 
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=·tan bul vih _'eti enıvali nıetruke nıüdüfiyeti ilanları 

Nışant~ş .ıua saon csbak küçük !:iait paşa konağında bıronsarof markalı cevizi renğinde 
bir adet kuyrı:klu p;~,ano 26-2-929 tarihine müsadif salı günü saat birde mahallen aleni 
müzayede ile salılacaktır. Görmek isteyenler 24-2S-2-929 tarihlerine müsadif günlerde 
saat 1 den 2 ye kadar orada bülunacak olan memuru mahsusuna ve eyyamı sairede 
emvali m;:truke müdüriyetine müracaat edebilir, 

Türkiye ziraat bankası 
müfettiş namzetleri 

müsabakası 
!Nisan 1929 tarihinde yapılacak olan imtihanla lS müfettiş 

namzeti alınacaktır, İmtihanlarda muvaffak olanlara başlangıç
da «120» lira aylık ile seyahat ve teftişlerde yol masrafından 
ayrı olarak <<5» lira yevmiye verilecektir. 

Müfettiş namzetleri stajlarını bitiraikten sonra müfettişlik 
imtihanı vererek müfettiş olacaklardır. İmtihanlarda ve teftiş
lerde fevkalade muvaffakiyel gösterenlerd~n ecnebi lisanı bi
lenler bir sene müddetle Avrupaya gönderileceklerdir. 

Talip olanlar kabul şartlannı öğrenmek için Ankarada ban
kaıue teftiş müdürlüğüne, bulundukları yerdeki ziraat bankala
rından alacakları beyannameyi doldurarak gönder m ~k ve ya 
bizzat vermek suretile müracaat edebilirler. 

ıo-ı:- .\lart l "'.!'J 1.· ·hnd;ı.ıd 

Viyana beynelmilel sergisini 
'l.ı act cd i.n .:\\ rupanın en müı:en1mcl mi.ıb;ı~·•t• ~ nıc ·kczidir Rutün A\·ustury:ı 

SCQ, 'N He A \ rupanın en nıühim de\ lctkri tarahm..lilrt zenı:in 'c pı.:J..: nıühiııı me~hcr-

1 r tt•. il <Jlunn1.1ktadır. h·i ,.c ucuz nıal satın ;ılın.ık İ\·in Yl:gJ.ııc fır:-attır. ]'afsilJ.t 
1' ı t: .u.r) a scfarcthanc~incc alın::ıbilir. l:sranbul- \-ivan.ı Sor~ .t tar ikile üçüncü ı-ını f 
a'.iıuct ~c a\Jet bileti L?R lira yerine 100 liradır. llü\hı.:t \ilr<ıl.:al;ırı nıüınc~~tıı 
r.ıtır· 1 .. :ri bulunan C:Jfa.tJ \'C Pcr.ıpala~ k:ırşı~ın<laki \ılt;t !!iC\-.L!ı:ıt iJarch:ıııclcrlndcn 

alttıabllir 

l·ıaçlarlnlZI Bahçekapıda Salih Necati eczanesinde 
ihzar ettiriniz. Reçeteleriniz taze ede-

viye iie, ciddi bir dikkat ve istikametle yapılır. Dakik idrar 
tahl ili 16S kuruştur. 

Hall·s Balık yag"' Bahçekapıda Salih Necati ec-1 zanesinde taze birinci morina 
balık yağının kiloluk şişeleri 90 kuruştur Mağşuşiyetini İspat 
edene bin lira var. 

Üsküdarhlara müjde Çocuk gıdaları em
zik, pantalon mu· 

şamba, göğüslük, şiringa lastiği, Cam şirinğa, lastik sonda, de
rece gibi bilcümle eşyayı sıhhiye ile krem, diş macunu, podra, 
ko'onya, esans gibi tuvalet eşyaları uncular sokağında yeni ıtrı
) ı.t ve levazımı tıbbiye mağazasında ucuzca tedarik edilir. 

'fÜRI<iYE İŞ B,\ 'Kr\SI 
Sern1aYesi: tedivc edilnıis 'ı.uu(ı.uuu liradır - - . 

LTınuıni ı\lüdüı-lük 

Ankara 
şubeleri: 

İştiha kuvvet ve sihhat için 
9!n müessir devadır. Umumi 
depoları Bomonti fabrikası. 
Telefon : Beyoğlu S83. ve İs
tanbul, Ekrem Nedp ecza 
deposu Telefon : İstanbul 78 

Veresiye 
Haftalık 
TaKsıtle 

7r; Kuruş 
f'aıco 

Kostüm 
IVlanto 
IVlusamba 
Pa,.desü 
kazak 

Cocukelbises 
Hazır 

ısmarlama , 
Bayram günleri tekarrüp 

etmezden evel muameleni
zin 24 saatta ikmali için bu 
ilanı kesip Eminönii karakaş 
hanı tahtında lS-16 numa
raay müracaat ediniz. 

Şayanı hayret güzelliğin ancak KREM PERTEV ile idame 
ve temini kabildir. 

Doktor Artin Horhoroni 
Bel soğuklugu, idrar darlığı, prostat, hastalıkları, 

gevşekliği ile frengiyi en son usul ve ağnsız şırıngalarla 

kat'i tedavi eder. Beyoğlu Tokatliyan oteli yanında mektep 
sokak No 3S. Telefon: Beyoğlu 31S2 

lstanbul vilayeti defterdarlığı ilanları 

Memur aranıyor 
100 lira ücretli anbar memurluğuna talip olanların şeraiti 

öğrenmek üzere 23/2/929 tarihine kadar defterdarlığa müra
caatları ilan olunur. 

Kiralık dükkan 
' 

Tophanede kışla altında No. 3SS, kirası 360 lira müzayede 
7 mart 1929 da defterdarlıkta yapılacaktır. (174) 

Kız hayat mektebi r:n~~!~: 
Üçüncü devre bitmiş ve lS şubat tarihindenberi yeni devre 

küşat edilmiştir. Hususi daktilo kursu son sistem yeni maki
nelerle techiz edilerek talebeye her cins yazı makinesi üzerinde 
çalışmak imkanı verilmiştir. namzet olarak kaydedilen hanım 
ve beylerin serian 11\Üracaatları lazımdır. 

Tayyare piyankosu 
Keşide/er her ayın 11 indedir 

2ııc·i l(eşide 11 Maı--ııa 
Bt'ıyi'ık jkran1iye :ı:>,000 lia
dır. l~u J'"e!;jdede !J,900 11u

ınara l..azaııacaktır 

Telefon: 
YAZI İŞLERİ 

is. 1202 
İDARE İŞLERİ 

i.s. 3872 

Seyri setain 
Antalya posta31 

(ANAFARTA) vapuru 24 
Şubat Pazar 10 da Galata 
rıhtımından hareketle [İzmir, 
Küllük , Bodrum , Rados , 
Fethiye, Finike, Antal J ya 
gidecek ve dönüşte mezkur 
iskelelerle birlikte [Andifli, 

Kalkan , Sakız , Çanakkale,· 
Gelibolu l ya u~ra yacaktır. 

Galata köprü başında 
merkez acentesi. Beyoğlu 
23fl2 

Mes'adet hanı altınde da-
irei mahsusada şube acentesi 
İstanbul 27 4-0 

SOÇETAİTALYANA 
Dİ SERVİTS MARİTTİMİ 
(ALBANO) 

. vapuru 2 Mart 
Cumartesi günü 

[Napoli, Mar
silya ve Ceno-
va] ya . 

( BRAZILE ) vapuru S Mart 
Salı saat 18 de sitmar levant 
ekspres olarak [Pire, Napoli, 
Marsilya ve Cenova ] ya 

( İZEO ) vapuru 6 Mart 
Çarşamba ( Burgaz , Varna , 
Köstence, Odesa, Novrosiski, 
Batum ve Trabzon J a 

Tafsilat için Gafata merket 
rıhtım hanında umumi acente• 
sine müracaat. Tel. Beyoğlu 
771-772 ve ya Beyoğlundıı 
Pera palas altında Natta Nas· 
yona! Türkiş turist ecensiye 
T elefsn Beyoğlu 3S99 ve yıı 
Tokatliyan karşısında beyne!· 
milel yataklı vagon kumpan· 
yasına Tel. Beyoğlu 233aA O 
yahut İstanbulda Enimönünde 
İzmir sokağında 8 numaradıı 
acente vekiline müracaat. 
Tel. İstanbul 774 

Operatör 

t::,kara . \ılıma _\y,alık 

Gerek hastalığı mi.iteakıp, 
gerek fazla çalısmaktan 

mütevellit fakrüddeme 

Ahınet Burhaneddin 
Cerrahpaşa hastanesi 

operatörü 
Muayenhane: Beyoğlu, Rus 

sefarethanesi karşısında 348 
numara! Suriye çarşısı apar· 

Ahen ve Munih harik ve sigortası kumpanyası: tımanı 8 numarada. Telefon: 
anbul Trahzon Zoııouldak 

Hlll'''O. Balik('siı• KaysN'İ 
iııniı· GiJ'l'SOll .\lı·ı·~in 
Saın ... un Dlrı•ınil 

,,iıi.,,ıil ıııırnmı-lüi, f;uıııharalııı·, l\asalaı· 

İstanbul Hilaliahmer 
merkezinden : 

1 - Görülen lüzum üzerine Macar, Sırp, Haronter, Mik
setdorom, Amerika ve Terakya mallanndan İstanbulda mevcut 
ve ya hariçten getirebilinecek tohumluk ve yemekliğe elverişli 
(1,200,000) kilo Buğday kapalı zarf usulile mübayaa edilecektir. 

2 - Macar, Sırp, Amerika malları tip üzerine Terakya 
malları yüzde 3 analizle alınacaktır . 

3 - Malların çuvalları Hilaliahmer tarafından ita olunacak 
ve mallar Haydarpaşada anbarda ve ya vagonda ihale tari
hinden itibaren azami bir ay zarfında teslim edilecektir. (İhale 
müddetinin temdit ve taksirine cemiyet mezundur.) 

4 - Malların evsafı dahilinde tahaddüs edecek analiz farkı 
Borsa arbitrajile halledilecektir. 

S - Hilaliahmer menşe itibarile cins ve mıkdarını tayinde 
aerbestir. 

6 - İtasına talip olanlar beşer kilo nümune ve •,. 10 
teminat akçesi ve ya muteber bir Banka kefaletnamesile 28 
Şubat 929 perşembe günü saat bire kadar İstanbul Hilaliah
mer merkezine müracaat etmelidirler. 

7 - Her teslim alınan partinin bedeli İstanbul Ticaret ve 
zahire Borsasının olbaptaki talimatnamesi ahkamına tevfikan 
Türk lirası olarak nakten ve def'aten İstanbul Hiliiliahıiıer 
merkezinde tesviye edilecektir. 

. 
8 - En muvafık şerait teklifedene teklifinin merkezi umu

uıice taadikini teminen yevmı mezkfır ihaleden üç gün sonra · 
cevap verilecektir. ı:: 

J 

karşı gayet müessirdir. 30 senedenberi Türkiyede faaliyette bulunarak, sonTatavla yan- ıcBvo9;lu 161S. 
gınında harikzede sigortalıların paralarını derhal tesviye etmesi!e .. _________ _.,,,. 

Eczanelerle ecza depolıı.
rındıı. bulunur. 

ı dahi taahhüdatını her daim bila talül icra ve etmeği bir v;: -

zife ve lıir şeref bildiğini ispat etmiş olan Ahen ve Munih 
sigorta şirketinin Türkiye müdüriyetine müteveffa sigortacı • _rnı::ı. 1 uınıınm:ıuu1 1 · ı:ur : , ,, J':r., ..... ·:: :: :::· .. ·~ _ 

' ı Dimitri Kurtelli efendinin mahdumu Füsyon J?. Kurtelliyi tayin 
"lstanbul bankası etmiştir. 
§Tarihi tesisi1911 :.ı Sigortacılık piyasasında maruf bir sima olan ve her kesin 
! Mahmutpaşada Abut efendi ;;; , itimadını bihakkın kazanmış olan Füsyon D. Kurtelli efendinin 
= ~ 1 akdemce bir çok şirketleri temsil etmiş bulunması müdüriyetini 
~ hanındadır, bilumum banka ~ 
- - ihraz etmiş olduğu Ahen ve Munih şirketi için bir muvaffaki-
~ muamelatile iştigal eder. ~ 1 

ı Vadesiz tevdiata senevı il! yeti tamme zimanıdır. 
c - Ahen ve Munih şirketi Kalifomiyada kain San Fransiskoda 
~ ", (j , altı aya ' 8 , bir se- "' d h d b k d 2000 - - 18 nisan 1906 tarihin e zu ur c en üyü yangın a ~ neye ''" 9 faiz vermektedir. 
~ıuıumıı mı ıııııııııııuııııııruınııuııın;, . "", 

1

,.. - harikzedeye 3000000 dolar yani yedi milyon Türk lirası gibi 

Doktor A. Kutiel 
azim bir meblağı tediye etmiştir. Ahen ve munih şirketinin 

kuvvei maliyesinin derecesini ispat eden bu bariz delil cihan-
Elektrik makinelerile belso- şumul bir şöhret kazanmasını badi olmuştur. 

ğukluğu, idrar darlığı, pros
tat. ademi iktidar, ve belgev
şekliği serian ve· elit ile fregi
yi ağrısız tedavi eder. 

Karaköyde Börekçi 
fırını sırasında N. 34. 

Dok{or Fevzi Ahnıei . ' 
Firengi, belsoğukluğu, cilt 

prostas, zafı tenasül ve ka-' 
dm hastalıklarını en son u
sullerle az bir zamanda mu-" 
tıSH şeraitle tedavi Pder. ·-

Adres: Babıa; ı , cag'l!c _;lu 
yokuşu ~öşe başı m.~mara 43 
Telefon: İstanbul 38~9 , !' 

Jj 

Şirketin yeni müdürü Mösyö Füsyon D. Kurtellinin, diğer 
müdür mösyö Hans Vaydamanın iştirakile şirketin muamelatını 

ı layıkile tevsi ederek Ahen ve Munihin şehrimizin en ileri gelen 
sigorta müesseseleri meyanına girmeleri ve bütün cihanda 
haiz olduğu müstesna mevkiini şehrimizde dahi ihraz etmesini 
temin edeceklerine şüphe yoktur. Galatada Kürkcüler 
sokağı numara 21 telefon Beyoğlu 13'18 - 1377 Ahen ve Mu
nih hanının zemin katında (sabık Ayonyan bankası) 

HALfLrSEZAİ 1 
BASL'R 1'1E1'1ELERİ 
Fistül ve sıracaları ameliyat

! lı, ameliyatsız elektrikle teda
J vı ve bilcümle ameliyat icra 
eder: öğleden sonra l;>ivan 
y !~ Acı Hamam No 20 

ZAYi 

Süleymaniye askerlik şube -
sinden aldığım terhis tezkeremi 
zayi ettim yenisini alacağım 
eskisinin hükmü yoktur. 

Hacıkadın mahallesinde 
· Davanhçeşme sokak N. 6 

Raşitoğlu Hasan 

.,·on Srırıti11 ilrin trırı)İ'·'' 
Kuruş 

6ıncı sahifede santimi 2s 
Sinci (( (( so 
4üncü « (( 80 
3üncü « (( 120 
2nci (( (( 200 
linci (( (( 400 

felgraf: İstanbul Saat 

İlan muhteviyatına dikkat 
llunmakla beraber bu husust• 

mes'uliyet kabul edilmeı· 

Gazetemizde intişar eden 
bütün yazılann hakkı 

mahfuzdur. 

Abone şartları 
Vilayetler için: Senelik 1~ 
altı aylık 900, üç aylık t• 
kuruştur. Ecnebi memlekİtı 
!er için: Senelik 3000, a 

aylık 1600, üç aylık 
900 kuruştur 

Ramazan 12 1347 

'l'ak(•İnı 
7 51 

Güneş 6,44 Akşam 1 '21 
Öğle 12,28 Yatsı 19·01 
ikindi lS,29 imsak 5, 

Mes'ul mütliir; Se!inı >"1JI"" 
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