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vesikalarla bir ecnebi 
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Telefon: 

YAZI İŞLERİ 

is. 1202 
İDARE İŞLERİ 

ts. 3872 . 

. ....................... .. 
Bugünkü borsa i 
1n~liz 'l84.5 rr:ıo~ 12.r.ı. Lnet 9.40 v-

1 .. \ içre ~.55,fi. J>otar 4Q,~5 1)2bili 92.5 

Ahın t-ı:il,5; ..-\n:ıJolu :.?4.I;';;· Rumeli 8,05 

'J'rann·.t~· i9.:5 ; J>ü)·un 21'1 

1~ banJ..a,ıodın ıtlınmı~ur. 
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Nushası her yerde (5) kuruş 

sefaretinden • • 
ıçen 

girm~kte olan mütekait bir bahriye zabiti, siyasi polis tarafından 
tevkif edildi-Acem ve Araplar da Latin harflerini kabul ediyorlar 

l10NDERİCAT Havalar usanç verdi. 
2 - nci sahi/emir.de: 

'i'~Iı;raf, Pofü Jıaberl.:rı, !\!çın 
,.e saıre 

~ 1'~t ınu 
.t - ncü sahifemiule: 
Günün tarihi, Kari sfltL111u, 

S-.:yit Ali reis~ 
Belli, başlı kaza yoktur. 

~ - ncü sahifemizde:J 
Serscriliğlmin hahr,1ları, 

Bir ~nıç Lül 

Denizlerde don var. 
6 - nci sahi/emir.de: 

~"İncnu. sütunu. Diirıya ~iiunu, 
Sttat (( ı 1 • il Jıi.; ,;;ı.Lır 1111? 

Lav.re11s 
llcışına sarık sa

rarak isyanı 
, idare etmiş 

h lirganistan da vapacağı-••t • • 
~11 tapan nı<'(;ilıın· lnglllz 
l 1 &ııtsu «f,avrens» simdi 
ı;.~~\draya döndü, hlzmet
v11 •nin ' ıuükü.fat ını toıllı
li> 1" Du aılamuı ı;on faa-
11.':li )ıakkmıla <:ok !5CY
lıj1. soylPmli. Fal•at iti~ 
111rı ı·ivayı•I lııultıdmıu 
· !ı;trı<'di. Simdi, hu ı11la-

Emanetin yaptırdığı küreme makinesi çalışırken 

~.. . ;e•rn if:ıaalla hıılııııan 
tıı "-tor l•reıısiz llaflok 
ıı~1\ esı·aren!J iz faaliyeti
(~. (btıılr llindislanda inli

'' adi :ı üıwii salıif(•ılP) 

Randilli rasatanesinin evel
ki gün havaların iyileşece
ğine dair intişar eden tebli
ğine rağmen h~ ıalar iyileşmek 

1 ~öyle dursun, gittikçe fena-

1 
laşmak istidadını göstermekte, 
yağınıya haşlıyan Kar, o -güı>, 
bugün hala devam etmektedir. 

1 Tiı•<•nll'r 
Bu sebepledir ki dünden

beri Avrupa trenleri şehrimi
ze gelmemektedir. Anadolu 
hattında ise tiren münakalatı 
nispeten muntazamcadır. Şark 
demir yollarında Kabakça ile 
Sinekli arasında yol kapalıdır. 
Perşembe günü Avrupadan 

İstanbula gelmekte olan tren 
Çerkesköyünde, İstanbuldan 
Avrupaya giden tren de Ka -
bakçada kalmışlardır. 

Yolun açılması için. gönde -

Astarı yüzünden pahalı 

~cdl~nıfi?h w~~tınrrruı 
beniz hamamı yapıla
"1aıı t;f bul, ıti-

ı. ed:ı_ l"d' 11i lı" "llle ı ır 

~ldıı·u- iş şehri 
'•ffi fil kadar 
lıe~ ve t~
dit il şehrı
~•Ya:· Fakat, 
lı~1 h Pahalı
~L • 11 giizel 

•ıtııı • 
'dU istifade 

caktı ama ... . 

I 

ht ~bilecek 
bit aı>ılannı lı•••••••••llİİiııiıiııiiİiİii 1 çok ki 
t-: ınse-

l ·•tı Y" 
"<ııa ... llılerine Akdeniz vapuru, Haliçte temizlenirken 
tt"'ilktd. b•Qer A. a ır. llk baharla be- sahih birer otel halinde kul-
I il Rib. dalar, Yakacık, ve !anmak mümkün olup olmıya
b·titı n 

1 ınutedil havalı yer- cağını idareden öğrenmek 
tliı-12• e hal aldığını hepimiz istemişlerdir. 
l-faa Biz de böyle bir fikirden 

>~ltaa: tan.~z ını var? Paranız haberdar olur olmaz Sadullah 
\iiıııcu ôliiıne mahkümdur. beye müracaatla bu fikrin ne 
~en · refah "b · hh derece ameli bir kiymeti ola-
~ ~lnindj i gı 1 sı at te bileceğini öğrenmek istedik. 
il.~iy,..., . r. şte şehrin bu 
~I ••ııı d" .. İşte Seyrisafain müdürümü-
~ı· et Se . uşunen bazı kim- zün söyledikleri: 111

deki i Yl"lsefaio idaresinin «- Haber yalan değil, bence 
§eyaraıııaz vapurları, ( ıUabaıli iliiıwi salıifl'lll' ) 

• 

rilen kar makinesi de kara 
saplanınca bir imdat treni 
gönderilmiş bu da kara sapla
nıp kalmıştır. 

Bunun üzerine yolun açıl
ması için amele sevki lazım 
gelmış ve bir imdat tireni 
daha gönderilmiştir. Bu tirene 
Hadımköyden asker de bin
dirilmiştir. Gerek asker, gerek 
(.Ualıaıli ikiıwi salıifl'ılP) 

Tiitiiıı I eı~ 
İnhisar 
eksik 

idaresi 
cevabını 

verdi 
Tütün inhisar idaresindeki 

son vaziyet ve bu işin ne 
suretle ldare edilmesi hak -
kındaki noktai nazarımızı 
açıkça vüzuh ve sarahatle 
yazdık. 

Bu neşri yatımıza mukabil, 
tütün inhisar idaresi bir tav
zih göndermiştir. Suallerimiz
den ikisine, o da nakıs ola
rak, verilen bu cevapla yazı
lanmızın nazarı teemmül ve 
mukayesede tutulması için 
aşağıya dercediyoruz : 

« 21-2-1929 tarih ve 1412 
numaralı nüshanızda tütün 
inhisarında vukua gelen sui 
istimalden bahis bir makale 
görülmütür. Atideki izahatın 
matbuat kanunu mucibince 
aynı sütuna dercini rıca 
ederim: 

1 - İdaremiz Amerikalı
lara (3,5) mılyon değil (1) 
milyon kilo tütün istok fazla
nıızdan satılmış ve satılan 

tütünler, mevcut tütünlerden 
olduğundan piyasadan alınan 
tütünlerin bu satışla alakası 
yoktur ve idare hiç bir za
man (300) kuruşa tütün mü
bayaa etmemi~tir. 

2 - Cinsi yüksek tütür.
ler aşağı gösterilerek veril· 
diği keyfiyetine gelince: tü
tünlerin mübayaa, imal ve 
teslim evsafları mukayyet 
olduğundan bu yoldaki iddia 
da hilafı hakikattir efendim.» 

Umum miidür 
~,..hcet 

Bir hain 
Sefaret kapı_. 

sında yakalandı 
Aldığımız malümata göre , 

İstanbul polisi , siyasi kısmı 
bir haini yakalamak suretile 
mühim bir muvaffakiyet ka
zanmıştır. Bu hadise alaka· 
darlara bir defa daha anla
tiyor ki bu memlekette her 
hangi bir hiyanet için artık 
imkan kalmamıştır. 

Yakalanan hain, Bahriye 
zabitliğinden mütekait ve 
bir aralık genç düşünceler 
namı altında bir mecmua 
çıkaran «Ebülkasım» namın

daki şahıstır. Kasım bir se
faretle temasa girmiş, ve 
İzmit limanına ait mühim bir 
projenin alış - verişini temin 
etmiştir. 

Nihayet İzmite kadar bir 
seyahat yapan hu adam, 
evelki gün mezkiır sefaretten 
içeri girerken cürmü meşhut 
halinde yakalanmış ve üst
ündeki evrak ve vesikalar 
alınmış ve ke ndisi tevkif 
edilmıştir. 

Bu muvaffakıyet, Kasımın 
uzun zaman takibi suretile 
nıiıır.kün olm11ştur. 

i. husus a himmeti meş
bük olan Polıs müdürü Şe
r:f, kısmı sivasi müdiirü lb-

Cıinıııi Jlll'!jlıııl lııılinıle 
!Jııf;ııf aıw 11 Rhül /;ıısıııı 

rahim, başmemur emrullah 
beyleri tebrik ve takdir ede
riz. Hain bittabi layık olduğu ı 

cezayı bulacaktır. 

Ilu adam, ayrıca, mecmu
asında peygambere karşı 

hakaretli bir açık mektup 
neşrettiğinden dolayı mah
kemeye verilmiştir, Elyevm 
muahkemesi cereyan etmek
tedir. 

Zabıtada elbise 
mes'elesi 

1stanbul polis merkez me
murları ile serkomser, komi
ser, muavini ve mürettebata 
verilmesi mukarrer olan elbise 
ayak kabı ve kasketlerin ima
li ihale edilmiştir. 

Sivil polislere elbise bedeli 
verilecektir. Merkez memurları 
da kordon parası alacaklardır. 

Muhtelit mahkemede 
Muhtelit Türk - Romen mah

kemesinde münhal hakemliği

miz~ Türk - İngiliz mahkeme
sindeki hakemimiz Memduh 
beyin nakledildiği yazılmıştı. 

Hükumetimiz, Memduh beyin 
yerine diğer bir zatı 2 ay 
zarfında tayin hakkına malik 
bu:unm~Iıtadır. 

Bu bôyle mi olmalı? 

ah e arti tleri 
Soiı eünleri için Darüla

cezede yer arıyorlar. 
Darülbedayi l!J!l!l'!!illllll!!!!!!!!!!!! ... !'t!~ 

artistlerin den 
bazıları, muh
taç, alil ve 
kimsesiz san'
atkarlann Da
rülacezede hn
susi bir pavi -
yonda ibate 
ve iaşe edil -
meleri müm -
kün olup ol
mıyacağı etra
fında Darüla -
ceze müdürü 
Cemil beyle 
temas etmişlerdir. 

İs/ikballeri iriıı acı bir teşebbüs yapar. 
sarı' alk.arlar 1111 ı:: 

Cemil bey hesap etmiş , 
bize anlattığına göre, bu kabil
san' atkarlar ve aynı vaziyet
teki meslek erbabı için «15» 
kişilik banyo dairesini ve 
küçük bir kütüpaneyi havi bir 
paviyon vücuda g~tirilmesi 

için (15,000) lira kifr.yet ede
ceğini görmüştür. Darülaceze
nin yeni bu çesı ı Cemi
yeti belediyeden çıktığı için 
böyle bir paviyon vücuda 
getirilmesi gelecek sene tek
lif edilecektir. Bu münasebetle 
sorduk ve öğrendik: Darül
acezedeki (900) e yakın ma
lul ve aceze arasıııda bir 
çok eski memurlar vardı. Bun
ların maaşları mahdut olduğu 
için hariçte geçinmemektedir
ler. Bu maaşlar, Darülaceze 
idaresince alınarak mesarifi 
iaşelerile mahsup edilecektir. 

Darülacezede, eski memur
lardım başka doktordan, 
avukattan ve artistten bir 
çok kimseler daha vardır. 

Bir şehir hastanesini andı

ran bu müessesede ömürle
rını tamamlaınıya çalışanlar 
Basra hastanesinde sertabip 
muavinliği yapmış bir doktor, 
meşhur hayali katip Salih, eski 
aktrölerden Büyük Ismail ve 
maruf kavuklu küçük Hüseyin 
efendiler bulunmaktadır. 

Bu münasebetle hatırladık: 
lngilterede, b~~·eklllikk bu
lunanların, işten çekildikten 
sonra mühtaç va;ı;iyete düşme
meleri için hükümetten maaş 
istemek hakı kabul edilmiş
tir. 

Şimdiye kadar bu vaziyette 
kalarak . hükümetten yardım 

istiyen bir tek başvekil var
dır ; o da Liberallerin reisi 
olup ahiren vefat eden Mister 
Askittir. 

Mamafi , Askitin dostlan, 
kendisini hükümetin yardı
mına mühtaç olmaktan kurtar
mak için kendisine senevi 1-2 
bin İngiliz liralık varidat ge
tirecek miktarda iane top
lamışlardı . 

Sanayii ziraiye için kredi 

JF©\n~n~r wtl1ılk\~~ 
Bu eidişle sanayiimizin 

inkişafına imkan 
eörülmiyor 

Ticaret oda
sı tarafından 
tanzim edilen 
bir raporda, 
memleketimiz
deki faiz mık
darları şu şe

kilde kaydo -
lunmaktadır: 
Sanayi kredi

lerinde faiz 
mıkdarı yüzde 
12-18 derece· 
sindedir. Tica· 
rette ise yüz . 
de 25 tir. Bu ıslwıbııl ::İl'aat 

kadar yüksek faizle vasati olarak 
sanayiimiz yüzde 15 - 18 kar 
bırakmaktadır ki bu şekilde 
sanayiimizin inkişafına imkan 
görülememektedir. Ticari kre
di faizlerinin yüksekliği de 
ticaretimizi menfi bir halde 
bulundurmaktadır. 

bankası ve ıııüılıirıi Cevdet B. 
Raporda sanayii ziraiye için 

Ziraat bankasının kredi ver
mesi temenni olunmaktadır. 

Ayni zamanda, hiç olmazsa 
sanayii ziraiye dolayısile bu 
bankiının da sanayile alaka
dar olduğu kaydedilmektedir. 

Ziraat bankasının ııanayii 

• 
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Sahife 2 

Lifin harfleri 
• Iran ve Araplar 
tarafından da 
kabul edilecek 

Son Saat 

Hava usanç verdi 
(Uiı•iıwi salıil'ı>dPh ıııalı:;l 

an:ele tarafmdan bu o.kşu.r:ıa 
kadar yolun açılacağı ümit 
edilmekiedir. 

; As\.arı yüzünden pahalı 
(;:iı·;ı·ııi ..,ahifı>ıh•ıı ıııalıal) 

r·an'1.Ştır. 

• • lı~ 

El celntirme 
:, 

24 Şubat 

!-lava! 

1 Şark memleketlerinde bir 
telkik seyaheti icra etmekte 
olan İngiliz mi.!steşriki ve 
şark lisanlan müessesesi mü
dürü sir Denison Ros Bağdata 

[ Hasft1Llğ1 Rus
ları korkutmuş I 

imiş! 

Ht•ııiı;lpı· '•· ıloıılaı· 
Denizlerde k<r ve tipi fırtı

nası yüzünden mü!lim addolu
nabilecek kaza olmamıştır. 

Yalnız KaradenizJeki Rus 
limaıılan ile bulgarist:ın s:ıhil-

Filvaki bizde buna benzer 
.bir tasavnır vardı. Fakat fül 
haline kalbine imkan olmadığı 
için vazgeçmiş bulunuyoruz. 

Bizim elimizde tassa•rıuru· 
nuz şeklinde kullanılabibecek 
yalnız Akdeniz vapuru vardır 
Bizim tasavvurumuz bu vapu
ru Mc:.da koy\Jna ft;iürüp de
mz hamamı hdincie kulıan

maktı. 

Bir komiser mu
avini ve iki polis 

hakkında 

Bir soğuk dol
gası yanımız

dan geçiyor 
Askeri rasat nıer

kezinin radyo ile dün 
gece verilen hava 
raporu: 

varmıştır. 1 
Kahirede İntişar eden «Es

siyose» gazetesinin Bağdat mu
habiri, Sir «Roa» tan bahı.e

derken kendisinin İran harfle
rini ıslah için İran hükumeti 
tarafından davet olunduğunu 

haber vermektedir. 
Bağdatta şerefine verilen 

bir ziyafette Sir "Ros,, şu 
sözleri söylemiştir: 

"Bana kalırsa umum A ap
lar da Latin harflerini kabul 
etmelidirler. Yalnız h v s ile 
alimler eski harflerini de 
bilm~ idirlcr.,, 

Bağdatlı dokt.>r D" ut Çe-
lebi bey, rap ann ur 
harflerini kabul etmeleri. e ta
raftar olduğundan Sir "kos., 
bilhassa onunla bu mc~· ele
yi uun uzun tetkik etı:ı::t:r. 

~afbaacı ık '""'· .... 
tehi bugün 
açılıyor 

-
Bugi,in, Devlet matbaasında 

Maarif vekaleti tarafından 
tesis edilen matbaacılık mek
tebinin resmi küşad• icra 
edilecektir. Bu re&mi kü.şada 

·pek çok zevat davet edilmiş
lerdir. 

Grip salgını 
Yenifoça nahiyesinde müs

tevli bir grip zuhur etmiştir. 
Hükumet tabibi tarafından 

bildirilmesi üzerine mektep
ler bir hıtl'ta müddetle tati.. 
edilmiştir. 

Tepeköyde ve kazaya mer
but ne clı'de gr p hastoılığı -
dan dolayı do' torlarca gös
terilen !uzum . üzerine mektep
ler onbeş gün müddetle tatil 
edilmiştir. 

Paris, 21- 1- osişe Çaytung 
gazetesin;n İdanbul muhabiri 
T roçki yoıdaşın İstanbulda 
bulunduğunda israr eylemek-
tedir. Muhabire nazaran Troç
kin:n sıhhati muhtcldir ve 
vefatı takdirinde ö!Umünün 
4üphcli görülmesi muhtemel 
olduğundan övyetler Troçki 
yoldaş·u RU5 arazisı dahilinde 
öl e frıi •ru etmPktf>dir. 

, J,• A /? 

afJ~"J.ttiril .C.li.~A ... •&& 

; ~ "" ::>11 :;>,.,,.. .,... tn: ? 
ılıi..LL!..a ,ui;.,..o. .... ._._... ... .. -·• ij,4 ., 

Atına, 22 - Yunan - Sırp 
i ı,, 1Jtc. mesi l.Lhrır ve an.ıim 

d ·.w.ktc ıt. Cc •~ rede M. 
V.,n·z los ıl Sırp H. nazın 
a•a ı da irnuıs muhtemzldır. 

Y mın~ian · c 
mu ......... efet 

Atina 22 - M. Ven;zelos, 
je:ıcral K :ındilis tı;rdından 

ayan namzeti olaral< gösteri!en 
e hası nam~et!el' ara.sına koy
mak istemed ğiudcn ınlıü cüın
huriyet fırka•; lideri olan Kon
d:lisin hilkümct saflarından 
muhalefet c.cphesine geçtiği 

ı Si!'.ı.si ;:-.eh"fıde muhakkak 
görülmel.teclir. 

Hindisi da bir 
hadise daha 

Bengalore, 22 (A.A.) - Bir 
kaç çocuğun kaçırıldığına da
ir bazı şayial.ı.r duyulması 
üzerine mecııs:lcrden mürek
kep bir grup çocukları kaçır· 

, dıklarını zannc ttilıleri llimse
lerin üzerine hücum etmiştir. 

İkisi po.ıs olmak üz.e:re 11 
kışı yLra!a mı !ardır. Şimdiye 

kad . zab .c}e çou k kao•'· 
dıgı hakk·nda hiç bır şıkf
yetle bulur m'lmışlardır. 

Madrift.e ı:i _adi-
ezeır!!!!aı!!!!y""e'!!!!!!!!ıç!!!!ın'!!!!!!!!k!!!!r!!!!cd!!!!i'!!!!!!!!v!!!!e""rı""· p""""v""t""r-'!!! s-:nin aslı e imiş? 
mediği hı:kkır.da ma!~mat. Madrit, 22 (A.A.) - Vuku-
almak üzere lstanbul Ziraat atı izam eden ecnebi muha-
bankası müdürü Cevdet beye birlerin idd:ala.ı hiliifına ola-
müracaat ettik. rak F abr ajansı «Segovie» 

"Müdür bey bize şu izahatı deki topçu mektebinde ancak 
verdi. 20-30 talelıe bulunduğunu 

«- Evvela size şunu söyli- ve bunlann fesih emri şayi 
yeyim ki Ziraat bankasının sa- olur olmaz sın.flı:rda gü-
nayie kredi vermesi mevzuu rültü pkardıklarını tasrih et -
üzerinde imali fikretmiş değilim. nıektedir. 
Bu, dalı.. fazla banka merke- Müdürün, vaziyeti kendileri-

. zinin bileceği bir iştir. Yalnız ne anlatmsı üzerine bu talebe 
s,anayii ziraiyeden maksat yo- sivil elbise giymişler ve yük-
ğurtçuluk, peynircilik yağcılık sek sesle şarkı söyliyerek 
gibi hususat ise bunlara Ban- kendi arzularile . mektepten 
kamızca kredi küşat edilmek- çıkmışlardır. 
tedir · Mamafi sükun ve huzur 

Bundan başka bizimle, yani 

!erinin mühim aksamının ve 
' Romanyada Tuna nehri iie 

l!'arı~=l>lndaki u Sü~:rıa ., ve ı 

"İbr:.il" liman arıoın donduğu 
şehrimizdeki vapur acenteleri
ne telgrafla bildirilmiştir. Rus 
limanlarında gaz yüklemek 
üzt:re 15 vapur beklemehtetlir. 

Dün limanımıza gelmesi 
beklenen Translivanya ismin· 
deki büyük ~ey1 ah \·apuru 
gelmem;ştir Bu vapur bugun 
beklenihıekted:r . Vapurun 
"20,000,, ton hacın:nde oldu;;u 
's.ıylenınek edir. 

T d ı i' l'I :w 
Telgraf telleri, bazı yerlerde 

ha~f ar'zaya u"ramış 'se ele, 
muoal:ı.!rat um;.m yetlc iL -

tar.anı cereyan etmcktu .. r. 
Dikkate değer, hiç bir taah
huı kayded.lmemıştir. 
Fııı.11wtin lı!ı· lf'ı•rüh" i 
Şehremaneti, sokaklardak. 

karlan temizlemek için bir 
te;ebb:ista bulunrnu~tur. 

Bu teşebbüs, bir otomobilın 
enine. ilersi siv.-i, geniş za
viyeli bır tahta kısmı ilavesin
den ıbarcttir. 

Eu k'smın seviyesi aş~ğı , 
ol~hğu11dan otomobil ileıile-

' dikçe bu kısım kar!arı itmek
tedir. İlk eve! ~yi netice veren 
bu tecrübe, aletin kırılması 

ile akamete uğramıştır. 

Bir kurban daha 
Fatihte Çarşambada Bcyı: -

ğiz mahallesi meyini de kar 
yığını altından ölü ola~ak çı
karılmı tır. Bacağı sakö!t olan 
bu z.avallı dünyaya yedi ço-
1:uk b.rakmıştır. 

len;n vapuru kurtu:du 
Dün küçük çekmece cıva

rinda kaı ..ya oturan L ııin 
v pnru kurtarılmış, limana gel
miştir, Rahnesi yoktur. 

İstanbul - Berlin 
on gelen Ekse!siyor gaz~

tesi, Beı·lin sokaklanndan bi
rinin bir metro irtifaında kar
la mestur bir resm:ni ihtiva 
ediyor. 

Emanet hey' eti fenniye M. 
Ziya B. hunu görmiiş; diyor ki: 

Akden;zin otel olmasına 

imkan yoktur. Zira lcı.mara!a
n ikamete gayri müsaittir. 
Birbirlerinden pek ince bir 
parça ile aynlm•ş olan kama
ralarda istirahat ve tedavi 
için gelmiş olan haıı alarm 
mütemadiyen ikametleri kabil 
değildir. ' 

Halbuı<i Akdeniz'n ha~ ve 
kıç anbarları a{-uz halin 
getirilmek • ııretıle gayet <TÜzel 
ve modem Lı clenız hamamı 
o •• biJ.ı·. 

Havuz aıu s< ı: ecle kapa-
11 ı:agı !i m açıkta clura
cap için suy g~yet temiz 
olur. K;ım ra • ı ço1. olduğu 
ı(n hana:m g~ enler gecede 
kal.ıl:. l:rler. 

Makıneleri çıkarılırsa güzel 
ve ayd.niık, geni~ b:r saha 
daha kaz:ınılmış olur ve 
bacaları çıkarılarak üst gü
verte gayet büyük ve geniş 
bir teraça haliı:;C:e kalır. 

Buraya ınas•lar ve cazbant 
konur, hasılı tasavvurun fev
kinde güzel bir deniz haman-J 
vücuda geii.-. 

Ben Ak,lenizi bf,y(e yapmak 
İEtedım F akı:t astarı yüiünden 
pahalı olaca9'ı İr;n vaı.'Ieçtim.» 

hokteı et için ... 
Kuılüsten ''l·:lcn mi'Jı'.ımata 

gö e, A ı.ıb C:ı , Megic'doya 

k. <l;:,;· imtıL~• eder. 12 buç.ık 
n: ilik yol ~..,n erece siiratle 

ir a olu'" 
Bll v \m s'ha 'nşa olen-

mas.nın seb ~t.i, :ncşhm· m:l
yoner Rokfe!lerin oglu kü üıı: 

Rokfel!erin buradan !'ecece

ğidir. Bu yolu temdit edenler, 
Filistinc!e h'l riyat ile meşgul 
Amerık~ c:·, 't.rı'!;r. Bu lıı...f .. 

riyat Re !adlerin hes•bına 

yapılmald.ac~:r. 

İ 1k devre b;t; or 
Millet mcktepieri ilk teriri

sat devresi bu ayı .. 1 sonunda 
bitecek ve imtihanlar yapıla
caktır. Halen İstanbul ve cı
varıncla bu mekteplere 108000 
bin kişi mukayyettir. 

" - Biz sokakları vesait
sizliğe rağmen kısa bir müd
dette temizled:k. Her türlü 
vesaite malik olan Berlin 
sokaklarının hala karlı oldu
ğuna göre, bu resmi Emaneti 
tenkit edenlere ittihaf etmek 
muvafık olur diye düşünüyo-

!Fırkada bugünkü içtimaı 
rum.)) 

İzmirde de fırtına 

Aksaray f.'Olis merkezinin 
Haseki mevkiinde Yusuf ağa· 
yı döverek bir ay hasta
nede yatmasına sebep olan 
korr.'.ı;::r mmıvini İbrahim c
fe:ıdi ile ik; polis hakkındaki 
evr:ıfon mülkiye müfettiş e

rince tetkiki hitam bulmuş, ko
miser muavini İbarhim efendi 
ile iki polis memuruna mu
vakkaten işten el çektirilmiştir. 

Evind~n uğrıyan 
uğrıyana 

Galatada, Hendekte oturan 
Y .minin kızı ( 14) yaşlarında 
Eleni Lir ka~ gün eve! baba
sın clanlarak evclen çıkmış, 
hır dalıa a \'elet etmemıştir. 

ar yüzün en 
aral ndı 

Bevoğluncln y''ksek kal
dınmda:ı inen Hasan efendi 
isminde biri kardan kayarak 
düşmuş, başından ağır surette 
yaralaı.dığından 1ı ast aneye 
yatırılmı.ştır. 

Sarhoş kadın 
donuyordu 

Bir sokak kadını son dtrece 
sarhoş olarak Taksimde yere 
düşmüş ve c:!onmak üzere iken 
etraftan görülerek kurtarıl
mıştır. 

f asu'ye çalmışlar 
Meyvahoşta bağlı bulunan 

67 numaralı mavnaya hırsız, 
girmış. 13 Fasulye çuvalını 
çalmıştır. Hırsızlardan Meh -
met yakalanmıştır. Kadri ve 
Nuri aranmaktadır. 

18 lira ... 
Bakırköyü.ıde oturan araba

cı Mehm~t suhoı;: olarak 
Gafotadan ~cç.:rl;en cebinde 
bu~ ırı;ın 18 lira ~abıkalılardan 
Fehim tarafından çalınmıştır. 

lf f atan hir lokantacı 
"irkecide Sd;;nik lokan•.-:sı 

sa 1ı bi Nebi ağa diln cadde-
' den ı;eç'llekte olan Şerife ha
rıma laf atmış, zabıtaca der
dest edi!miş.ir. 

İki lıırsız!ık 
Dün gece, Divanyolunda134 

numaralı Mehmet Huiusi efen
rliııin dükkanına hırsız girmiş, 

10 kat elbiselik kumaş çı;l
mı tır. Şiiphe üzerine evclce 
dükkan elektriklerini yapan 
Todori yakalanmıştır. 

* Küçük Pazarda oturan 
Ahmedin odasına Mehmet is
minde birisi girmiş eline ge
çirdiği eşyayı atarak savuştur. 

İbrahim Tali B. 

Rüzgar şim~Jden 
nıutavassıt ve bazen 
kuvvetli esecek, senıa 
el seriyetle bulutlu ve 
yağışlı olacaktır. 

Kar eski şiddetini 
kaybetnıiştir. Fakat 
hava biraz daha so
ğuk olacaktır. Vazi
)'etc nazaran yarın 

havanın daha açı.; 
olnıası nıuhten1eldir. 

Şıınalde bir s~ğul: 
dalgası vardır. Şınıdı 
-şt:.hrinıiz hu dalganın 
l<cnarında bulunnıak
tadır. 
J~u dalganın derhal 

•rclİ[J (J'eçecegvrini ·c ', ,..., "' 
yahut devanı edip 
ctnıiyeceğini t.alu~ıin 
etnıek nıünıki.in de
•>·ildir. .. 
yunanistanda 

iddetli kışlar 
Atina, 22- Muhtelif vilf.· 

yetlerden bildirildiğine' göre 
şiddetli kış tekrar başlamış\ltı 
burada dehşetli kar yağmak· 
tadır. 

• 
Italyada kış 

Roma, 22 ( A. A. ) - Kar 
fırtınast Abnızze ve PouiJ!es 
dağlarına doğru ilerilemek· 
tedir. Demir yollannda münıı· 
k lat güçleşmiştir. 

Faggia.- Temoli hattındll 
karın , ht:faı 3 ila 4 metroyll 
çıkmış olduğundan munakalat 
durmuştur. 

Avvezano-Sulmano hattında 
bir tren karlar arasında mah: 
sur kdlmış ve yolcular ger'. 
dönmüşlerdir. Şark ekspresi 
l\Jılanoya 41 saat teehhiirle 
gelmiştir. 

Oda kongresi yarın . 
·Ticaret odası 1929 kongceS' 

yarın saat 15 te oda meclisi 
salonunda toplanacaktır, 

Usulen kongreyi oda reisi 
küşat edecek ve azalara b1! 
kongre reis ve reris vekili, 
iki katip intihabı teklif olıı· 
nacak ve intihabata geçilecel<" 
tir. Arayı kongrenin en geıı( 
iki azası kontrol edecektir. 

ihlal edilmemiştir. 
zirai sanayile alakası olan ve 
Bankanın istediği şartları ha- Çatalca V~ civanncta ' İzmir, 22 (A.A.) - İki gün

den beri devam eden Poyraz 
fırtınası bugün sabaha karşı 

şiddetini pek fazla artırmıştır. 
Karla karışık bir fırtına hü
kiim sürınekted;r . 

Meı:lisi umumii vi!ay.et Fır

ka !!'urubu azaları bPgün C. 
H. F. sı İstanb1Jl merkczi.ıde 
bir içtima ak:"ıicrek Martın 
birinde ictima edecek olan 
Meclisi umumii viiayet için 
Reis ve ikinci Rti,,le Katip 
namizetlerini tefrik edecek
lerdir. 

B:rii1ci müfettişi umumi İb
rahim Tal: B. Perşembe günü 
v:layette çalıştığı salonu ter -
ketmiş ve Diyarıbekire gide
cegini söyliyerek veda eyle
mi~tir. 

Kongrede, ~ehriınizde nıe'" 
cut şirket müdiran ve erkfrll1

• 

mali müessesat müdür ve 
meclisi idare azaları, gazet.e 
sahip ve ya mümessiller:. 
tanınmış firma sahipleri, ticıı • 
reti bahriye mensuplan, saııa' 
yiciler bulunacaktır. 

iz gördüğümüz işlere de kre- Çatalca ve civarında kışın 
di vermiyor değiliz. Malıaza şiddetle hüküm sürmekte ve 
ticaret odasının raporunda kar yağmakta devam ' ettiği 
Bankamıza temas eden nok- mahallinden bu sabah vilayete 
taları görmüş de değilim . » bildirilmiştir. 

Müşarünileyh, bugün hare
ket edecektir. 

r===~~~=:.;~~==~~~~~~~~~~~=~ 
N l

"'c ı" ? MUHA~IR( kalenıden odasına gi- kıcı, üzücü kucağına derken hatırına ı\1. pa- rin gölırclcri geçın iş~ı, 

M.Tııııurn dip gelirken zihni sa- di.işn1i.i~tü? .... 1erirna- ~a geldi. İşte, kaç gün- Yüzündeki ganılı hH.~ 
• UllflM kin, yüreği asude idi. nın gece-gündüz eksil- dür onun ziyaretine lar bile artık satır h11 

-/2i-

Bu dert-dedi- beni 
öldürecek! l'eyckkeli, 
her safanın cefası Yar 
demiyorlar. İşte şu ko
nalda gördüğün1 ra -
hatlık ta fitil fitil bur
nuın<lan geliyor! 

Ve bu telehhüften 
tiohra, yarı uryan, hir 
iskemleye oturarak 
düşünmiyc daldı. Ne-

rinıan, L<ilinur, l~unı 
hiznıctçi ~likruhi Ye 
kardesleri, gazeteci. 
111ün1eyyiz, Vahan, 
karmakarı)ık bir küt
le halinde gözünün 
önünde dolasıvorlardı. . -
Bir ay içinde neler 
görnıüş, neler işitıniş 
ve neler ôf'Yrenn1işti? ... 
()dasınc'an kaleme ve 

1 'e elen1 biliyor, ne ıs- ıniyen; ne vakit, ne fa- gitnıcnıi~ti. Acaba o renk alıvordu.. Koc:ı 
tırap çekiyordu, ~a- sıla tanıyan çılgın aş- ınükı-im adanı, şu ka- l«1tip bt; cazip tahaY' 
hahları bol ekınelde kı zaten canına tak halıJta ne diyordu'? yülat içinde -gayri ih ... 
çaydan, öğleleri fasul- etnıişken üstelik Lali- Hiddetlenerek ri.itbe- tivari adınılarla- gH1 .... 

(ır.olJ,'l ,·aıı1as·tı. .\·lıı ... ye piyazından, akşanı- nurun, Rum kızının sinin. nıabadini getir- · 
ları ciğer tavasile kevfine hiznıet etınek nlekten fariğ nıi ola- hut ünif'ornı~yı çıka!' ... 
yai!'sız pilavdan ibaret belası da h:•şına gel- caktı? Şiındi delikan- dı, nıecnun bir ııaıl•ı 
yemeğini; Sandık bur- nıisti. 13unun bu ya- lının bevnindeki ak- setrenin, pantolontJfl 
nunda, Langada, ha- 1 taktan yatağa, kucak- repler l<aybolınuş, o sırmalarını temaşa)':ı 
zen de rıhtım bovunda h }'f h 11 l b l d Oh b fdı.t ... - tan kucağa gezmenin mu te ı aya er si in- aş a ı. , u ya je( 
içtiği keskin rakıları ı ı t ;ı ıniş yerlerine rütbeler. lar, bu parlak reni< 

1
. . d" f" I c sonu ne o aca < ı .... 

şım ı, ne ıs, ço < neı ıs . I ksek t' k Jef'l I· 
huhn·onlu. Niçin, hu Hurrenı,ganılı ganılı nışan ar, yiı mes- ne e sun ar şey 
nuıh'tescnı havatın sı- bu dü:ünc.:yi takip e- netler Ye onların zer- Mabadi vat . . 
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İ l • ( ı i \ r ~l I 
Hey' eti ile mah
k meye verildi 
Manisada komiser Ali mür

teza cf. hakkı da usul hilafına 
karar verd'k!erinden dolayı , 
sabık Manisa polis divanını 
t kil ed n komiser Aptül-
c bar, Mubarre ef. !erin 
lüıunıu muhakemelerine karar 
Verilmiştir. 

Jf Torbalıda bazı kimseler 
tarafı dan doklor Salıh B. 
hakk nda Sıhhiye vekaletine 
fikayette bu!unuimuş, yapıla;ı 
talı ·•,attan şıkayalerin uyd -
illa olduj;ru anlaşıldığından 
Ilı - tekiler iftiracı sıfatile m:ıh
kenıeye ve • işlerdir. 

Jf Finlandiyamn (Tampre) 
ş hr'nden Ziynetuilah Ahsen 
Bey refikası hanımla Tüı k 
llıaarif ccm;yetimize aza ya
tı nı.ış' ır. 

Ahsen bey cemiyete 200 
'fürk lirası vermiştir, 

.. K Bergamanın Kıranlı kö -
Ytınden Arife ve Ayşe ismin
delti kadınlar 1 öylerine gelir
l;rken yolda soi;JUkları:ı şidde
tın en donmuşlardır, 

Jf. Kütahya ticaret kongresi 
dGn açılmıştır. 

_., Mt hafız bölüğü tarafın -
dan Ankarada yapılan zabitan 
iltac ındaki binicilik müsaba -
kaı:mda Nazım bey birinci 
gelmiştir. 

lf. İstanbul güvercin kulübü 
d" , kaydettiğim:z gibi top
lanarak Gazi lıazretlerinden 
kulübün himaye alhna alınma
sını istirhama karar vermiştir. 
)(ulüp şimdiye kadar (2000)
den fazla gi:'Verc· yetişdli·
~İştir. İlkbaharda uçuş ta
liınıeri yapılaca ctır. ' 

1 lf. Kaııtamoni hapishane
e · l'lnde 358 katil mevcuttur. 

lf. Kardan kapanan Ada
Paıar, Düzce, Bolu yolL:ın 
açılııııştır. 

Jf Hey'eti mahsusaca ade
llli İatihdamma karar verilen 
sabık Kı'lis tapu me uru 
liakk.ı efendi hakkındaki ka-
t ref'i takarnır etmiştir. 

* Elyevm İzınlrde bulunan 
~ .. İr Fevzi paşa ile Ali Sait, 

ahrettin ve İzzettin p~ar 
Şerefine bir ziy.afet verilmiştir. 
* Posta idaresinin Cemil 

toıııorkörü dün Haydarpaşada 
~lara tutulmuş ise de kurta- . 

llııştır. 
b' lf. Abanada, Şark isimli 
lı ıt kahvede yangın çıkmış, 
İt~ arada Zerafe isımli bir 

"lllı da diri, diri yanmıştır. 
f lf. Ankara - İstanbul Tele
OlıllJıun hazirana kadar bit

tııC3· 
ı nıuhtemeldir. 

h lf. 930 nüfus tahriri için 
.:ıırlıklara başlanmıştır. Bu 
~ ile bazı yerlerde tecrübeler 
.:;ı1acaktır. 

ll~irenle.~d~ cigara 
(( ır-.kanınıız yazı_ or: ve ııı ·· s· ' · t. 
1• •• ·ov - ırı\:ecı ı-
cııı · · 'lli eı·ınde cigara iç-

i Yenlere malı 11s olan 
~1°111PartimanJarda ba-

1.1 YolcuJnnıı si11:ara-
' tı ., 
&ı1 ~ıl fosurd: ttıkları 
ı tu nıektedi r. Ya bu 
c~111I><trtiınanlarda da 
•gar · ·ı 

bl a ıçı mcsi serbe• t 
ı·ak 1 tfı ·ı nıalı; vahut 
ernntıı' t· . b·ı . tıe . . ye ın h t ı cı-

''fı~tına euilnıcli, degvyj) 
·» ' 

S'.ldi 

* 

Son ~a-t 

EStkidevirlerdekiTürkV. rsar. ~r:ndarı 

@; 
0 

ft ffil~IT rt®U~ 
Elim bir yoA·suilıık içinde 

İki ahpap aç ve üınits~- düşünürlerken 
maymun onlara ömürlerirı'n scnuna kader 

yetecek b' servet bahşetti 

? .. • v..., ..... rıc. :n<:... Çl 

i~tlbirler 

- 1 i!J-Jfıı/ir11•1•İl·i: Aptlll 1a!ı Zi!Ja 

Kar ve kış <lc•.ım ı.ttiı;i 
tal·dirde hallnn ihtikara kur
ban :;~~-n<:mesi için ınevadı 

gıdaıye, mahrukat ve •TJiimasili 
acil ihtiyaç e:;yası satan esnaf 
ce ij•etleri l e (eti a:?:a!arı 
F ırl :ıd toplanarak bir ta.~ım 
tedbirler almayı miizakere 
e eceklerdir. Yukarıda zikret
tiğimiz cemiyet aza ve katibi 
u nmileri bugün ayrıca ara
lannda temasa geçeceklerdir. 

Akşama doğru oldukça a· 
mur ve büyük bir şehre vas 1 
olm.ış!ard.. iki 'nin de· karın
ları açlıktan zil çalıyordu. 

Şehirde büyük bir kalaba· 
lık ve karışıklık görüı:.üyordu. 
Harzem şahın askerlerinin 
buracia yerleştik!erini ve ehem
miyetli bir kıtlığın hüküm 
sürmekte old •ğunu öğrend ler. 
İlı.i korsan kıs.'1len met bir 
halde olan bir ca · köşesinde 
barınacak bir yer bulmuş! rdı. 

Pala Hüseyin mecalsiz bir 
halde idi. Kelle yolda fıstık -
lan da yem;• olduğu için aı· -

kadaşıpa nisbetle daha zinde 
idi: 

- Şu bizim Tosuncuğu oy
natıp para kazanırdık ama, 
ne çare ki ahali birbirine 
düşmilş.. Maymun değil ya, 
aslan oynatsak seyretmiye • 

ki ' ce "er ... 
Diye söyleniyordu. Arka -

daşının bir kenara yığılıp kal
dığını gorunce maymununu 
onun yanına bırakarak, pek 
zayıf biı ihtimal ile, belki yi -
yecek bir şey bulurum ümidile 
dışarıya çıktı. 

Jf 
Aradan yarım saat geçmişti. 

Cami köşesinde yatıp dinlen· 
mekte olan Pala Hüseyin dı
şarıdan arasıra tek tük asker
lerin geçtiğini ayak seslerin
den anlıyordu . Bir müddet 
sonra bir ayak sesi daha 
işitti , bu doğrudan doğruya 
Palanın olduğu yere geliyordu. 
Filhakika bir kaç dakika 
sonra Kelle Bekir kapının 
önünde gözüktü,Pala Hüseyin: 

- Ne haber?. 
Diye haykırdı . Kelle Beki

rin ağzını bıçak açmıyordu , 
kederli bir sesle : 

- Hiç birşey bulamadım , 
dedi, herkes evlerine kapan
mış, Harzem şahın askerleri 
nehrin gün batısı tarafını tut
muşlar, Seyit Burhan da ne
rede ise gelip kavuşacak , 
aralarında dehşetlı muharebe 
olacak diyorlar. Dışarıda her 
kes aç... Bir sokak köşesinde 
dört nefer bir kancık köpek 
kesmişler pişiriyorlardı !.. 

Pala Hüseyin gözlerini açıp 
hayretle sordu: 

- Ne? .. Köpek mi? 
Kelle aynı tabii tavurla de

vam etti: 
-Tadım sordum, «fena de

ğili.» Dediler, ben o kadar 
aradım, sokaklarda bir köpek 

Gaip aranıyor 
Bal! an harbinde Ru

nıelinin <' l 1anastır » 
'ilavetnidcn hicret . 
c<len sahık Serfic,:e 
Dü 'Ulltı unnın1i e nıü-. . 
dürü ~k l'lllı 11 R~t!;>İt 

he' ·anında avukat Pir
lcpcli Şükrü beyi arı
voruın. Bi en varsa 
~ 

zirdeki adrese bildir-
ınelcri ni rica ederi ın. 
Biivük ve vicdani bir 
insani 1cttir. 

Bal·;rhi)v, l,.artaltcpc 
• 

1 
b.ı!cıra ııD... Fakir Harzem 
şalın aJl.erleri hepsi:ıi temiz-
le . <1er. . 

Pala Hüseyin bu uzun taf
silat içinde en ziyade Kellenin 
boş dö,ıınüş olduğu noktasına 
ehemmiyet vermişti. 

Kelle Bekir, unı:tmuş oldu
ğu bir ciheti ilave etti: 

- Ha ... Bil' aralık şu bi -
zi.ıı serserileri görür gibi ol
dum!.. 

- Hangi serserileri? .. 
- Hani canım, şu kulak -

!arını kesip bıraktığm;z Por -
tekizlilcr yok mu?. Onları şöy
le sandık gibi üstü örtülü bir 
şeyi taşıyorlardı ... Herifler öl
memiş, buralara kadar gelmi~ 
d k ı B · - dül' · eme ... em go: er mı, 

gönuedi er mi bilmem, fakat 
bir so ·ak başında görünme! -
rile kaybolmalan bir oldu!... 

Pala Hüseyin omuzlarını 
silkti:· 

- Adam, sen de.. Ateş 

olsalar cürümleri kadar yer 
yakarlar! .. 

Pala Hüseyinin aklı fikri 
yiyecekte idi. Gözü köşeye 
büzülmüş olan maymuna ilişti: 

- Vay canına be ... -dedi
hiç farkında mısın, bu senin 
Tosuncuk şu avurdundaki fıs
tıkları hala yememiş!. 

Kelle maymuna baktı. Hay
vanın sol avurdu hala şişti. 

Hazin bir tebessümle: 
- Aklımdan bak ne geçi

yor? .. 
Diye cevap verdi . 

- Yemiyenin malını yerler. 
Tut şu köftehorun başını, ağ
zındaki fıstıkları zorla alalım. ! 

Pale Hii&eyin adam akıllı 
acıkmıştı, hiç cevap vermeden 
hayyanın başını kıskıvrak ya
kaladı. Kelle Bekir Şebeğin 
bumuna basıp avurduna par
maklanru soktu . Bir saniye 
içinde yüzü garip bir halaldı. 
Pala Hüseyin hayretle ona 
bakıyordo: 

- Ne o? .. 
Dedi. Kelle Bekir cevap 

vermeden parmaklannı may
munun ağzından çıkardı • 

İkisi birden sevinç ve hay
retle öyle bir bağırdılar ki 
zavallı küçük şebek korku
sundan kendisini Kellenin 
elinden dar kurtarıp on adım 
öteye bir takla atıy kaçtı. 

Kellenin avcunda iki elmas 
parçası parıl panl parlıyordu. 

(Mabadi var) 

ı\ vniye sokağında No. 
« 32 » de : 

.A.hnıet Şerafcttin 
Jf 

İstiklal madalyalarına 
dair 

Bendeniz Harbi nnıu
nıi ve ve İstildtıl harbi-

• 
ne i .. tirak ettin1, cep-
hede \'C eş!·ıya ınüsa
den1elerinde buluna
rak taltif edildiın ve 
anıali ıııillive,·c ınu\'a-

~ . 
fık olanı!· çalıştın1, hu 
yazdığını !;iCyler İçin 
·c.·dinıde nüLaJdak 

\lsika da ardır, :;inı
di terlıis edi.n1 ı;;; bir 
j::ndar.1ıa klıçük 1:ab.
t ivin1 ... t: ·;:~z;, ~ h· nd-

" 

' 

lavrens 
(1 irinci ınalı:ıl) 

::;ar Nlt•ıı « i ı liııı \ Yittıık» 
ııaıııııl'iald uazt•t(~, ıııfıhiııı 

h:ızı 111'".rinıla ha~Jaıııı ·111-. . . . 
Hu ıw .riyal, l;ı·al Anıa
ııııll; hın :;;:ılı-.i ılosl u ol< ıı 
ılol.tor ı<Fı·Pıısiz llal'lol »• 
ıııı il\aalıdıı-. Bu 1.al tli
roı• ki: 

1 ruaıı i-.yaııını lıazırlı
pııılar ııı ollalarılır. . \silt'I'· 
it• kral Amanullahm :.ıs
lwl'lı•ı·i arasınıla simdin• . . 
lmd:ır ıliirl ıııüsadNne ol-
11111:;; "" (f;) hin kadar ll'• 
lı·l"ıt nıkııa ıwlmi:;:tlr. 

l\l·al .\ıııaııullalıııı ı•line 

ıliiseıı asill'l'İll il'ad<> lt>riı11• 

!JÜl'l' huıh ı l üzı•rirnh• olan 
hir yahıııwı isyan reislı•

ı•ilP UÜl'İi~Ü)'Ol', hn uiirfo~
llH'h'Tdı• lıaril:tc•n altın 'c 
sihilı !Jl' l ııwsi konu:;ulu
yorıln. Hu aılaııı tl'~h i s o-

luııııııı~, \'('onun sahıJ,; İn· 
!JİIİ7. nwh'uslarından l'~ısns 
«Tralwıı~ UnJ,olm> ohlu
!)11 anlı ~ılnııo;lır. 

. lir:ıl,ır ı.a ·rı•ns isi' uı·
ı•pn t<•sriııisaııiııin Üf'Üll<'Ü . . . 
haftasında J~l'uanistanda 
ı ı iil'iilı ıı iiş, Kiihild<> .kral 
lnrafııulan lrnbu l ol un
nıu~ . "oııra hiı·den hire 
Jıa Yhoinıusl u r . 

İli ii lıaı ·e anla:;; ıltlı{jıııa 
IJİİrt• J,aYr ens ha~ında sa
rı l ·, sırlımla l'Üppe elimle 
h•sbih ulılulj u lıa ltlc l,;ahi· 
lı•lt>r aı ·asııu la dula~arak 
liirl ü ı ü rl ü ııroııanan,fa
la rda hulım•uu ·tur. 

Sahtekarlar 
Manisa nüfus başkatibi Meh

met efendi ile bazı muhtarla
rın sahtekarlık yaptıklan an -
!aşıld ığından haklarında lüzu -
mu muhakeme kararı veril -
miştir. 

Bu da başka 
Kula inhisar memuru İsmail . 

efendi zimmetine para geçir
diğinden mahkemeye veril -
miştir. 

Ziraate muzır kuşlar. 
Kuşadasında bulunan mü

cadele hey'ti tarafından zira
ate musallat olan muzır kuş
lardan « 200 » kadarı itlaf 
edilmiştir. 

zaran İstiJdaJ n1ada l
yası alabilir n1iyinl? 
ı \: suretle ve hangi 
111;1kan1a n1üracaat 
edcvinı? İ stil· lül har
binde bulunan bi1u-
1 ııun1 zabita n Ye küçük 
zab;ta ıı ile efradın 

İ ·tiklal nıad:. yalarilc 
taltif ediln~eleri iıuk
l·ın,la kanun var nııdıı·( 

Be iktas I . . 
~ . Nihat 

S. S. - B1>Y1e h'r . 
k:.•raı· ,·nrdır. En tYJ 

nı;• in1atı Pıensup ol-

1

1 duğ'ıınuz askerlik şu-
ıı l ' ·ı · ' . .ııt:~.nt <.' ı l :.; ill)i ırsınız. 

1 " * 

~ahife :1 

Yuna.nisf a.nda.ki ermeni/er 
A 

ı as 
!kayba ma 

ryetleri i 
"""'durlar 

-~------------~~ • Yunanlıların er ülus tabiyesi 
Atinadan gazetemize yazı ı

yor: 'üf:ıs siya•cti, h:ırpi:en 
sonra bütün dünyayı meşgd 

eden baş'ıca nıes,elelerin ha -
şında geliyor. Uzaklara gitmiye 
hacet yok, Yunanlıların faali
yetine bir göz gezdirirsek, 
bu vadide n~ler yapıldığııu 
ve neler yapılmaktan çekfnil
mediğin dah'l iyi ögrenmiş 

oluruz. Müsaadenizle anlata -
yım: 

Yun:ın lıükiımetinin ehem
miyetle meşgul olduğn mes'e
lelerden biri de nufus mes'ele
sidir. Bizzat M. Venezilos 
bu mes'eleye büyük bir ehem
miyet ııtfetmektedir. Buna en 
çok sebebiyet veren son kur'a 
efradının muayenesi esnasında 
askerlil: şubelerideıı toplanan 
gençliğe ait sihhi malumatuı 
memnuniyeti mucip olmama
sıdır. 

Son kura efradının askerlik 
şubelerinde yapılan muayene
lerinde yüzde kırkı bedeni 
zafiyetten dolayı tecil edilmiş
tir. Bunu müteakip umumi 
vaziyeti sıl.hiye hakkında bir 
takım tedbirler alınmak lazım 
geldiği de anlaşılmiştir. 

Yunanistarun vaziyetı sıh

hiyesini tetkik etmek üze
re cemiyeti akvam tarafından 
gönderilen ve tababetin her 
şubesine ait ihtisas sahibi 
doktorlardan mürekkep olan 
hey'eti sıhhiyeden de istifade 
edilecektir. 

Bu hey'et bütün Yunanistani 
gezerek memleketin sıtmalı 
ve batak yerlerini, havası ağır 
havalisini tetkik edecek ve 

Memurların 
daktilo kursu 
Galatasaray lisesinde me

murlar için açılmış olan dak
tilo kursunun ilk devresi ni

hayet bulmuştur. Bu gün 2 inci 
kurs açılacaktır . Kursta ihti
yar memurlardan istifade 
edilemediği cihetle genç me
mur izamı alakadarlara tebliğ 
edilmiştir . 

Müessif bir vefat 
Müskirat inhisarı muhafaza 

müdürü Osman bey, tedavi 
edildiği sıhhat yurdu hastane
sinde vefat etmiştir. Uzun 
müddet zabıta işlerinde çalı

şan Osman bey, kıymetli bir 
insandı. Bu zat altı çocuk 
bırakmıştır. 

Allah rahmet etsin. 

Evlenmek istiyorum 
Yirıni yaşındayın1 Ye 

ınen1uruın. Ha vatı 

nıüştereken kazannıak 
sartıyJa halen ıneınur . . 
ve ,\nkaraya gelmeyi 
arzu eden tcn1iz h il' 
aile kız'la izdivaç ar
zusundayıın. f~iitfen 
zirdd·i adrc e nıüra
caat: 
Ankara, po..:t ı·e.,tant: 

c. c. 
lf-

Daktilo arıyanlara 
Haliç fener 'fa lt:.ı 

ıninaredc 3 nu narada , 
L tes'adct 

lf. 

lfr lic; fener I, ircnıit 

tc ikattan sonra cemiyeti ak• 
vama verilecek olan rapor 
üzerine cemiyet e yapılacak 

sıhhi yardımın şe • i takarrur 
edecektir . fı<inci meseleye, 
yani Yunanistanda bufonan 
Ermeniler meselesine gelince: 
Maliım olduğu üzere Yunan 
ordu!annın Anada uda ki iı:

hizamlftrı üzerine Rum ahali 
ile birlikte bir çok Ermeniler 
da kaçmış ve buı:ıl= büyük 
bir kısmı YunanistMa iltİLa 

' • t• cyıemış ı. 

Yunanlılar bu Ermenileri 
istiskal ile kah eylemi terdır. 
O gün bug" ne zaman Yu
naıılstandan gidecel ler d;ye 
bir çok sabırsızlanmış, hatta 
cemiyeti akvama bile müra• 
ca ttan çekinmemişleridir. 

Mamafi şimdi mes' elenin 
şekli değişmiştir. Ve eski 
arzu yerine miktarları 40,000 i 
bulan bu ermenilerin mem
lekette alıkonulmaları fikri ka
im olmuştur. Fakat Yunan 
tabiiyetine girmeleri şartıla ... 

Yunan kanunları bunların 

Yunan tabiiyetiüc kabullerine 
müsait değildir. Şimdi, hunun 
için kanuni bir imkan ara
maktadırlar. 

Ve icap ederse tabiiyet ka- • 
nununun tadil edeceklerdir. 

Bu Ermenilerin Yunan ta
biiyetine alınmalannın sebebi 
basittir. Nüfusu takviye, or• 
dunun kadro ihtiyacını bu su· 
retle mümkün mertebe doldur
mak. Bu mes'ele etrafındaki 
bazı mülahazalar daha vardır 

ki onları da ikinci bir mek
tupla bildireceğim. 

Kapanan esrar 
kahvesi 

Galatada işliyen esrar kah
velerinden İranlı Hüseyin ağa
nın d"kkanile Sabrinin esı·ar 

ve kumar kahvesi zabıtai ah
lakiye memurları tarafından 

kapathnlmışbr . 

Odun, kömür 
yetişmiyor 

Bu sene kış fazla olduğu 
için bilumum devlet dairele
rine ikinci defa mahrukat 
tahsisab verilmiştir. Bu me
yanda polis merkezlerile mev
kileri için de 500 lira tahsisat 
verilmiştir. 

Bir taltif 
Tütün inhisar idaresi ikinci 

şube müdürü Hüsnü beyin B. 
M. M. ince İstiklal ınadal.ya• 
sile taltifi karargir olmuştur. 

Bu karar mumaileyhe tebliğ 
edilmiştir. 

rna ha 11tsinde K.a pa fı 
fırın ittisal inde (• Gfı » 

nun1aralı evae z~hra 

* Sarıyerde, )' eııiı ıa-
ha le caddesi 7 nunıa

raiı evde ~lüjö·tın. 
Adreslerini yuln rı. a 

ka <.kttiö·iıni.z hanın1-
• {'.> 

lar, ciddi nıücs:ses-.lcr-
dc i .. .: talıptidcr . 

* Zayi 
Bir ı\nıerikalıva ait 

~ 

olınası c;ok nuıhteıneJ 
bir d1.:ste ~ nahtar hu
hııınırn;;tur. Sahibinin 
ınatbaamıza ıni.iraca
at ederek aldırı l ması 
rica olunnıaktad ıı-. 
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Bir Avuç kul 
- Muharrir(: ıM.Tu~ 

Ağ 
Bayraktac susTn~, bekliyordu. Sanki ağa d"' 

Bayraktar da nefes almıyorlar gibi idi. 
-84-

Uşak, odadan çıkınca işitiln1iyordu. Sanki 
ağa Bayraktara te- ağa da, bayraktar da 
,eccüh etti: nefes alınıyorlardı. 

- Baka Ba,raktar Alelacele oda~·a giren 
-dedi- ayanlık. yalnız bir uşai!ın gür sesi bu 
yun1rul-Ja , akçeyle sükuneti bozdu : 
dönn1ez. Yerinde kıtır - Vali geliyor. 
atn1ayı da bilmeli. Ağa, yerinden kalk-
Halk dediğin çabuk tı, ya yaş ya' aş kapıya 
kanar. Bir yalan, ha- dol!ru yürün1iye baş
zen bir yaylım ateşten ladı. Adım atışındaki 
daha ziyade göz kor- teenniye göre f azia 
kutur. Kale var ki gitn1eınck, hele oda
topla alınn1az, kuru dan dışarı çıkn1an1ak 
bir sözle elde edilir. İş istediği anlaşılıyordu. 
o sözü yer.inde söyle- rritekim bu nıaksadı
mektedir. Şimdi Vali nı da elde etti, taın 
paşa buraya gelecek. kapının önünde \ 7alile 
Ben ona senin ağzın- karşılaştı. A van haz
dan bir şeyler söyliye- retleri bu "musadef e 
ceğin1. Oln1ıya ki üzerine sahte bir 
gaflet edip ileri, geri telaş ile: 
saçmalıvasın. Ben ne - Aman efendim 
dersem • başını salla, - dedi - geç haber 
<<evet efendim» i bastır, verdiler, istikbalinize 

Bayraktar, bu garip ko~amadım. Kusura 
idare dersini mütehay- bakmayın, buyurun! 
yirane dinlerken ağa Silistre Valisi - ki is-
sesini yavaşlattı: mi Osman paşadır- bu 

- Yarın -dedi- sen itizarı hüsnü telakki 
de ayan olacaksın. Bu edecek kadar zeki idi 
esrarı öğren ki bastı- Bütün Runıelide Vali
ğın yerde ayağın kay- lerin gölgeden ibaret 
masın. kaldığını ve Belgrat 

r 1ustaf a, filhakika Valisi Apti gaşa gibi 
mertidi, hilekarlığa bazı zevatın da ayan 
henüz alışn1amıştı . elinde esir nıenzilesine 
Lakin şu ayanlık me- düştüklerini bildiği 
selesi iradesini tezel- için İsn1ail ağaya kar
z ü le uğrattılTından şı azami hürmet, ve 
Tersenkli oğlunun her riayet ve itaat gJster-

emrine boyun eğmekten ınekten geri kalmıyor
meni nefis edemiyor- du. Bu sebeple: 
du. Bu teslimiyette (Mabadi avr) 
hırsı ikbalin nüfuzu 
esas oln1akla beraber 
İsmail ağanın gada
bından ve gayzından 
korkmanın da büyük 
bir tesiri vardı. Herif, 
bir kere teklif eder ve 
dinlenmezse dinletme
nin yolunu bulurdu. 

Bayraktar bu haki
kati bildiği gibi Hüs
menin ölümü, Bölük
başının başına gelen
leri de hatırından çı
karmıyordu. Binaen
aleyh, ağanın ihtarını 
inkıyatkar bir süklı
netle dinledi. Onun, 
Vali paşa ya neler 
söyliyeceğini de ayrıca 
ınerak etmekten hali 
değildi. Bir ayan 
namzedi sıf atile şu 
n1acerayı, dikkatle ta
kip etmek istiyordu. 
Ağa gene susmuş ve 

tesbih çekmiye başla
n1ıştı. Bayraktar da, 
kendi hulyasile meşgul 
olarak hamulane bek
liyordu. Belki yarım 
saat bu suı:-etle geçti. 
Koca odada, iri necef 
taşından yapılma tes
bihin muttarit tınne
tinden başka bir sev . . 

Yoklama 
Tekaüt ve eytam 

icin basladı , , 
1 - İstanbul zat maaşları 

muhasebeciliğinden maaş alan 
mütekait, eytam ve askeri 
eramil ile vatani hizmetler 
esbabının yoklamaları aşağı -
daki günlerde yapılacaktır: 

Erkekler Kadınlar 
24 Şubat pazar 2.ı Şubat cumanc,ı 

26 « salı 25 « pazartesi 
28 « perşembe 27 « çarşamba 

2 - Suallerin cevapları ga
yet açık ve silintisiz yazıla
caktır. 

3 - Sultan Ahmet şubesi 

tamir edildiğinden buranın 
yoklaması merkezde yapıla
caktır. 

4 - Cüzdanlarda beheme
hal fotograf bulunacaktır. Bun
ların ihtiyar hey' etince tasdiki 
lazımdır. 

5 - Yoklamalarda maaş 
sahiplerinin şubeye müracaatı 
şarttır. Mazereti olanlar, polis 
merkezine ilmühaberlerini işa
ret ettireceklerdir. 

9 - Yoklama hüviyet cüz
danı ve resmi senetlerin gös
terilmeleri mecburidir. 

7 - Günlerinde müracaat 
etmiyenlerin ilmühaberleri ma
aş verildikten sonra alınacak
tır. 

8 - Yoklama müddeti ile 
1 Mart 1929 arasında olacak 
vukuat ayni günde ihbarından 
hey' eti ihtiyariye mükellef tu
tulmuştur. Aksi hareket kanu
ni takibata lüzum gosterc -
cektir. 

~on Saat 

Mü1·acaatlan 
bir tomar teşkil 

etti. 
~lemleketin bütün i~ 

lerini islah kabiliyeti
ni kendinde gören bir 
l\laruf bey vardı ki 
deYlet dairelerine nıü
racaat nıüracaat üze
rine yağdırır. ~laruf 
beyin ınuhtelif zanıan
larda yaptığı bu nıü
racaatlar koskocaınan 
bir tonıartcskil etmi. -. . 
tir. Vilayet bunların 

J 

nıcbasını degil, garip 
bir ınüfekkirenin ınah
sulleri olmalarından 
dolavı hif zcdilmelcri-

• 
ne karar vern1i-:;tir. 

Cok mühim ... 
Kücük san' atlar , 
ve türk tebaası 

Lozan ahitnaınesi 
yapıldığı zanıan, her 
devlette olduğu gibi 
küçük san'atların 
memleketiıniz · teba-
asına hasrediln1esine 
dair bir nıadde kabul 
edilmisti. Bu madde
nin sa~ahatine istina
den küçük san'atlar 
ınefhun1una dahil bü
tün işlerin 'f ür1< teba
asına hasredilınesine 

dair hükun1etçe bir 
esas di.işunüln1ektedir. 
Bu tasavvur, bazı 
ceıniyetler taraf ın<lan 
yapılan bazı 'teşebbüs 
lerin mahsulüdür. 

l\1es'elenin anıeli ci
qetleri tespit edilir 
edilmez lazın1 gelen 
kar[lr verilecektir. 

28 Şuhat 
Bu senenin cid
den mümtaz bir 
günü olacaktır 
Matbuat cemiyeti tarafından 

verilecek balo için son istih
zarat ikmal edilmiştir. Cepıi
yet önümüzdeki perşembe 

akşamında verilecek balo için 
kuvvetli ve kalabalık bir 
cazbant temin ettiği gibi 
yüzlerce kotiyon imal ettir
miştir. 

Sırplaı· 
Türk emlakinin 
iadesi müzake

resi Başladı 
Sırplarla aran1ızda 

icrası nn l·arrer tica-
1 l . . ret n1uKaYe enaınesının 

n1üzakercsine vakında -
haşlıyacaktı r. 
DiJer taraf tan Sırbis

tan<laki Türk en1laki
nin iadesi için de sefi
rimiz Haydar beyle 
S rp Hükfımeti ara
sında n1üzakere baş-
1:.un:ştır. 

İzmirde zelzele ' 
Pazartesi günü İz

n1irde bir zelzele ol
n1u~ ısc de hasarat 
yoktur. 

at aza 
Gümrükte sivil 
ve hafi teşkilat 

Rüsumat muhafaza mlidür
lüğü yeni bir muhafaza teş

kilatı yapmıştırr. Bu teşkilat 
sivil ve hafidir. 

Yeni teşkilatın memurlari 
da kiimilen yenidir ve bu 
memurları eski muhafaza ve 
polis memurları teşkil etmek
tedir. Yeni teşkilat bilhassa 
kaçakçılıkla mücadele ede
cektir. 

Bu teşkilatın memurları 
rüsumat muhafaza ve muaye
ne memurlarınca da meçhu.1-, 
dürler. Yeni teşkilatın rüsu
mat için çok faydalı olacağı 

zannedilmektedir. Sivil memur
lar ve~ikaiannı göstermek su
retile resmi memurlardan mu-
avenet ııörf'Cf'klnclir. 

Kaca 01.madık-• 
. ları anlaşıldı 
buncan bir !-aç gün 

evel Galata yolcu sa
lonunda 8,10 tane kiy:
nıetli !{uranı kerim 
kaçırılır kcn va kalan-

• 
dığı yazılnı ştı. 
Aldığın1ız nıalunıata 

·öre Galata vo!cu 
(~ ' ., 

salonunda vakalanan 
J{uranlar kaçak değil
dir. Bu Kur:ı nlar, ya
zıldığı gibi, pek kıy
n etli olmayıp antikacı 
dükkanların an nıu

zenin maluınatı altın

da alınnuştır. Binaen
aleyh kaçak olduğu 
bildirilen Kuranların 

satılmasına müsaade 
edilen az kıvmetli ku-

• 
ranJar olduğu anlaşıl
dığın(' an bunla;· sahi
bine iade ediln1r;.tir. 
· !l ,ı ! L .. ' !lillllttl 

Serserlil&lmln ~ 

HATIRALMI~ 
,, 

24 Şubat 

Yeni işi pişirdiğim hamamcı kızile randevu ver
diğim ffiine daha üç gün vardı. 

-19 9-Af;,Jıarriri: idris ıllu!ttefl 
Pazara, yani lıaınanıda intizaı· nal.adar uzun 

1. 1 pişirdi{Jhn kızla ]•arar- olursa olsun, hu azaba 
Ja~tırrnış olıluiJumuz rı:ın- Jmllaıııualdaıı basım <'are 
dcvu uüuüne daha üt; gfın yol>, ancak suıııı" süvİiye
vardı. yim de lJ<'nı; ler s<'l (;niin-

:Uatllılcik ile de arlık den kfıtiik !\apar ııilıi ku-
IJ<u•ışmıştık. !aklarına kiipe edinsiıılcı· 
Şimdi hülüıı ıucsele CY• ·"•~ lmdar sabırlı, ııılih'• 

H!hl llalıa J,urnazea hm·c- lıanımil Ye melin olu._ n
kl't edeeck işi hir daha nız olun ıuullah\ bir Jm
f;!aktu·ınanıal · Ye sonra da <imla, bir l,;ızla olacak ı·ıu. 
kıyamet günfL kadar, uzun dı'vunuzu lmhil olduj}u 
gelen bu üç günü boJ;:Je- lrntlar yakın bir uün iı;in 
md\le idi. tespit edin . . \ksi lakdird 
t-: uüııeük bir şey, bunu ic;iııizin yaj}ı erim crinı 

b ldemcli.ten ne t.~ıkar. Ha erir .. 
dl•yince gözünü aı;ıp ha- Jlatlld ile herab •r ve {JC• 
payıncıya kadar geçive- ne bermutat öiJicye doj)-
rir mi diyorsunuz'! ru çıktık. Yeınelflnıizi ye .. 

Ejjcr böyle dü~üni,irse- dik: 
niz affı alinize nıaj}ruren - Ben işime gidiyoruıu • 
arz<>dcyiın siz yu henüz - Uj}urhır olsun. 
delikanlılı!jın delilikleri· - Akşam şayet ucne 
ne vakıf olmamış, -ve- !J<'Ç Jrnlırsaın doiJru lokan .. 
levki hir saallik bir ser- laya neI, ben artık tam 
!JÜZPŞI yaşauıanıış, ağzı yedi der deınez çıkarım. 
süt kolrnıı uslu puslu hir _ Ne münasebet iki 
ı;ocuı..sunuz. Yahut la aş- uözüın. Her vakit tam za
ııa fi'.;inc meselelerinin manııutla oelmi)·or mu
hududu haricin(\ alılruış yunı'! 
ve ıwc;ıni~ !J<'nçlik zaman- - Dün aktmma kadar 
larınııı tallı, heyecanlı ha- vakıa öyle idi: 
tıralarını J)('k çahul;: unu- - Canım kırk yılda biı• 
lucak lrndar dünkü sui liere hamama gittim. ljim .. 
istimalin bu{lünl\i.1 kurlJa- dl baş~ına ıuı kakıyorsun, 
rı ı olruu~ fasa fiso bir ilı- lıani barı'.;nııştık, Jıani 
Uyarsınız, evet, ınuhak- ıuıulmuşluk'! .. 
kak Iıu ikiden birisiniz. Güldü: 

E{ll•r hüylo olınasauız - Başına kaktıyım fi-
hu gihi dal11alı intizar lan yok, hani dün teıniz
vaziveLl<>riııde deijil üç lenmek için hamama git~ 
uünüıı, halla üç s.ıal, ÜÇ tin geç kaldın buğün de 
dakika inllzarııı celıorıneru hava sıcak olduğundan 
azahmılan bPler olduiju- belki serinlemek için fi· 
nu lıiliı• ve lıeninı heye- lan deniz banyosuna git .. 
t•aıııııı::t canü uönülden iş- nıek istersen diye düşün• 
lirak eıler, hale verlrıli- düm. 
niz . 

Üç !JÜll bu .. 
Daha !Jl'l:ecek günler 

var, ueceler var, saatler 
var, daldkalar var. 

Ye hu irili ufaklı, gece
li niindüzlü zaman taksi
malııun her birini ayrı 
ayrı da mıri cehPnnemden 
yaku·ı anları ııı<>vcul ... 

liuyruj}uınu bir daha 
Jfatihlin elinde kıstırmı
yarak kurnazca har<>k('t 
t'lnıPli ... Hu hir d<>recey<> 
kadar kolay "" hı>nim e
limıl<'. I<'alrnl !J<'l ııelcliın 
randevu gününi'ı hir az 
<:ahuk gclirnı<' · !JÜnlel'i 
oect•l<>ri kı:o;altmak, sant 
ve d:ıli.i!;a .ırı ~·iiriilmck, 

isle iıuk:ins_v, olan da hu. • 

Gene 

Zab ta bevaz rusların 
il·am 'tır'l ' rını tespit 

·"'> 

etn1ektcdir. l\ılaınafi 
bunlar hakkında henüz 
ihraç kararı verilme
ıniştir. İş e güç sahi
bi olanların İl'anıetle-

Bu taş çok ayır, çok 
okkalı bir taştı, hiç şüıı· 
hesiz ~latild böyle söyleı·
ken farkında olmadan dal· 
gaıun üstüne hasmı~, bo. · 
atarak dolu tutmuştu, 
yol<sa acaba gece uyJ,um 
arasında pazar günkü 
randevu mu düşünerek 
sayıklamış mıydım. 

Bu ihtimali hemen u
zaklaştırdım ve üst i'ıste 

can1mıı1 kine teminat • 
verdim. 
Sinemanın önüne oel

ıni;?Lik. 

- Bu seferlik sözlerine 
inanıyoruın, dedi ve, ay
rıldı!< .. 

()fabadi var) 

Vilayet meclisi .. 
nin top nmas: Bunlardan başka gazete i

darehaneleri ve hususi m~
seseler de reklam maksadile 
cemiyet merkezine pek çok 
kotiyon vermektedirler. Ce
miyetin maksadı azaları ile 
onların davetlilerine IW·ça 
vakit geçirtmektir. Bu keyfi
yet nazarı dikkate alınarak 
hareket edilmekte, o gcc ye 
mahsus olmak üzere Perapa
las salonunun hususi tertibat 
ile tenviri düşünüldüğü gibi 
balo gazetesi, karikatür ve 
saire gibi kısa devam edecek 
eğlencelerle davetlilerin sıkıl

mamaları temine çalışılmak
tadır. 

Halkımızın en zıyade sevdi· ~ . d d'l · 
ği sinema yıldızı ~ rıne ınüsaa e e ı eceğı 

Vilı:lyet meclisi un1u
ınısının « 1 » nıartta 

toplannıası ınuhtemel
dir. Ancak dahilive 
vek<c"tleti, nıeclisi unnı
nıilerin toplanma ta
rihlerini tebliğ edece
ğini bildirdiği cihetle 
bu enıre intizar edil
n1ektedir. 

LORA L PLANTE 1 tahn in ed~liyor. 
edi ve KanaRyal IF -. 

fıı;~.~~de = 111 SON EMRi 
Mümessili li tlA<l i K sinemasın~ıl 

ııı '" ın m , , ·u.ııı1111111111 ıııııııııı mı~ Emı·ı Y.anı·ngs 
~ıııııııut11iUı:ıuırıt11Hıwmmı1111111Rıaıtıııımıı:ıt111 '· ;ı unıııaıuımı:ıruıuı:mdm"'ııııııı ııı uııııı" ıııuııntıınıuını ıımrııınmıııamf@ J .Şimdiye kadar vil .ıda getirilen, şark hayatını { 

I· ş EusHr RmlA ZÜA T J 
• yakında Alhamra sinemasında İ 

mıarnı . , ıtn111trııı1111ımııt11uııı:sıt1 ı~·-•,ııırn .ı ıı:1tıı ııW-11 ', 11;1.ıorııil'ıı ı,. rıı ıtn....A 

Zayi 
Gülşen ismine yazılmış tat

bilı: mührümü zayi ettim. Ye
nisi çıkarılmıştır. Eskisinin hük-
mü yoktur. Gülşen 

Yeni Vilayet bütçesi 
Vali bey tarafından 
tetkik ediln1ektedir. 

Adliye müf cttifliii " 
İsviçrede medeni kanuular 

hakkında tahsil yapan hukuk . 
fakültesi mezunlarından Faiz : 
beyin adliye müfettiş!iilne 
tayin edildiği haber alınmıştır. 



Seyyah &iyase.tine dair 

clp()l1lar bu volda nasıl ., 

\~alışıyoı·lar? 

! 

l J~Pon; a'ılar kendi memle-
CUcr· • • 1 alı! ını geımıye gc en sey-

ara bizde olc!uğl! gibi bir ' 
ıı Yabanı:ı unsurların ya
Yaıılış izahat vermelerine 

ıı! olm k için hakik: Japon-
aıı mürekkep bir tercüman 

mektebi açmışlardır. 
Ecnebı bir mürebb:yenin 

idaresi altında Avrupa sistemi 
nezaket kaideleri. de öğrenen 

bu mektebin talebeleri ise 
kamil :n Japonların seçme gü
zel kızlarından ibarettir. 

Kıştan şikayetçiyiz 

ak t İngilizler acaba 
ne yapsınlar? 

ı J . .,r.cırııdıı "''' [,· ıı=l'f'i 
~ •1 • 

dr. gııtercnin payita!1tı Lon-
•nın . . h d G'" ~tı:ıe s!st meş ur ur. un 
rc1; ~-kı bu. mcml~kcti ~a~t: 

~tııı ~uren sıs tabaı{ası ıstıla 

ııesın. • u . 
ltıtql\ sıs okadar kesiftir ki 

bir kaç adım öt:sini 

bir !/l'CI' mıı11;11rası 
görmez.. Şehrin bütün cat. . __ 
!erinin, binalarının elektrikleri 
yanar ve tıpkı bir gece man~ 
zarası hasıl olur. Gördüğünüz 
resim böyle bir sisli ıründe 

ı>lınmı bir fotograftır. · 

ı··· ~==:::::::::~~~~-----
"11 \o, si ne, ti\' ~u ro 

f)ıı,. ··, ı· . ., . 
// /(/ 11111 01/IS/lı'/ 

~arıı INCESAZ hey'eti 
~eq azand,. her akşam Vez
~U~ erdeki sal(Jnunda teren-

sall'> olacaktır. 

JERAtı SiNE '~ADA 
l>rtley canbaz hey'eti 

Sin varyete - bale 
'llıada: AŞK ÖLÜNCE 

AYNAROZ 
KAOISI 

ı;-iren . eyzı 1\hn1et 
llrosta~' belsoğukluğu, cilt 
dırı lı ' zafı tenasül· k asta} ve a-
'1ıllerıe 1klannı en son u-
'ıı kr~ bir ıamanda mu-
.\d~ 1 e tedavi eder 

~., : 8abıaı ~ )'. -.ıa kcı.e 1
• C4l(al0f(lu 

~... lat b.tı numara 43 
. • ..... 3899 

i)". lcri 11in hahi.s~c'.\n 
•• ı: .: · · m nııımııu~ 

;stanoul bankasıl 
Tarihi tesisi1911 ~ 
Mah!:!lutpaşada Abut efendi il 
hanır.dadır, bilumum banka ı 
muanıelatile iştigal eder. :ı 
Vadesiz tevdiata senevi i 

fi , altı aya ",.8, bir se- 1 
neye ". 9 faiz vermektedir. i 

ımııımmınrnııurıııllllllll!llliil 

İngilizce ve fransızça 
])crsha nesi 

Husu si dersler 

Tepepaşı. Numara 51 Ha
çopolu apartımanı. İngilizce 
ve Fransızca muallimi. 

• 

.;jon Saat 

Saat on üçü hiç ça.a:- mı? 

Hızıiıetq.i laı ı 
Heriflerden biri. çekik gözlu bakır re719lnde idi 

ve Elziye ne söylerse y11plırıyorda • 
-f>O- ~vakili: .4. Ceuuılettin 

Evet size itaat edeceğim 
ve istediğiniz yere kadar sizi 
takip edeceğim. Kaçıp kurtul
mıya da teşebbüs etmiyeceğim! 
Diye mırıldanmıştı. 

Bunun üzerine Jülyet aklın 
kabul edemiyeceği garip bir 
sahneye şahit olmuştu: Elzi 
kalkmış! Giyinmiş ve zatülha
reke· bir oyuncak gibi milıa
niki hareketlelerle şapkasını 
başına geçirerek karşısındaki 
celladına: 
· - Emrinize amadeyim mös
yö! demişti. 

Pekala anlaşılıyordu ki ma
dam Meryadek kendi iradesi 
haricinde hareket ediyor ve 
tunç renkli, çekik gözlü iri 
herifin 1 ir muti baziçesi, 
oluyordu. 

Bu sırada Jülyet kendisini 
tahtı tehditte bulundurınakb 
oian ikinci hayduaun bır iki 
saniyelik ademi dikkatinden 
istifade etm., ve han.mına 
doğru koşarak: 

- Madam: madam! kendi
nize geliniz! diye bağır:nıştı. 

Lakin haydutlardan biri~: be
lind'en bir kama çekerek 
hizmetçi kızın üzer:ne atılmış 
ve kamayı biçarenin böğrüne 
sokmuştu. Fakat Jülyet kati
linin yakasına sarıııp feryat 
etmiye başlayınca cani herif 
hizmetçi kızın suratını yum
ruklamıya haşlamış ve onu 
bir külçe gibi yere sermişti ... 

Hizmetçi kızın hıçkırıklarla 
anlatmış .. olduğu bu vak'ayı 
Maksla Ojen amca derin bir 
sükut içinde dinlediler. Jülyel 
feci sernüvişti anlattıktan 
sonra bitkin ve baygın bir 
halde başını yastığa bırakmış
tı. Maks Lamiri Ojen amcaya 
dönüp derin bir heyecanla: 

- Ben gidiyorum, dedi ... 
Mösyö Kroşe omuzlarını 

kaldırarak: 
- Nereye gideceksin? diye 

sordu. 
- Bu alçak heriflerin izini 

bulup Elziyi kurtarmıya .... 
Ve Öjen amcanın haklı iti

razlarını dinlemeden pencere
ye atılarak merdivenden aşa

ğı kaydı ve gözden kayboldu. 
Biraz sonra aşağıdan, bahçe
den titrek bir ses Sosten Pi
manın sesi yükseliyordu: 

- Katil kaçıyor !... Can 
kurtaran yok mu? 

Öjen amca titredi; bir müd-

çıldırmadım ama böyle giderse 
zannedersem çıldıracağım ... 

S~sten Piman sendeliyerek 
ve Öjen amcanın omuzuna 
dayana, dayana köşke girdi. 

- Biraz müsade et te sana 
bir yudum konyak vereyim, 
dedi. Jülyet, Fransuva ... Pi -
man hepsi de> hasta ve müh -
tacı tedavi bil' halde. Burası 
köşkten ziyade bir hastaneye 
benziyor ... 

xxn 
Mühim bir havadis 
Masasının başında oturmak

ta olan ustası Miyetin karşı -
sında zavallı Sosten Piman 
acınacak bir vaziyette ayakta 
duruyordu. 

Polis hafiyesi hiddetli gö
rünüyor ve çömezine atıp tu
tuyorC:u: 

- Maks Land'r"y; y~• ala· 
mak fırsatını elde etm:şke;:. 
bu fırsatı kaçınşına · un 
ermiyor. Doğıu su çok ah
maklık etmişim Sosten ... 

- fyi ama usta ... 
Mösyö Miyet zavallı deli

kanlının cümlesini ikmal et
mesine meydan bırakmadan 
ve sesini büsbutün yükselterek 
devam etti: 

- Aması, maması yok! ... 
Ahmaklık, aptallık etmişsin 
vesselam! Bak gazetelere ne
ler yazıyorlar? .. Ve önündeki 
gazeteyi kemali şiddetle çö
mezine fırlattı. 

Filvaki o güııkü g-.. zeteler 
zehir zemberek bentler yazı
yorlar .. 

Maks Landri hakkında atıp 
tutuyorlardı. Hele « Löfar » 
gazetesi ateş püskürüyordu. Ba 
gazete diyordu ki: 

«Artık Maks Landrinin mak
tul Pıt Meryadekin katili ol
duğunda ııek ve şüphe kal
madı. Cinayet gecesindeııberi 
k~kUn etrafında dolaşmaktan 
hali kalmamış olan cani bu 
&c!er de iki şeriki cürmünün 
muav~netile madam Meryadeki 
kaçırmış bulunuyor. Zabıta ve 
hususi polis hafiyeleri bir de
fa daha ademi iktidar ve aJ 
cizlerİilİ göstermiş bulunuyor
lar. Hatta i in garibi şurası 
ki madam Meryadekin kaçırıl
dığı s.rada bahçede olan po-

lis hafiyeleri zavallı kadını kur
tarmak şöyle dursun müteca
sirleri tevkife bile muvaffak 
olamamışlardır. Efkan umumi- ı 
ye bu aciz ve hareketsizlik 
karşısında haklı bir infial his.
sedıyor. Alakadar makamla
rın kemali ehemmiyetle nazan 
dikkatlerini celbederİz>> 

[ Mabadi var ) 

1 det Jülyete baktı sonra ani 
bir karar vermiş gibi avluya 
~ıktı. Fransuva olduğu yerde 
yine bila hareket ve dim dik 
duruyordu. Biçare adam sanki Zekat ve fitre 
hiç bir şey duymuyor, işit- 1 Zekat ve fitrenizi tayyare 
miııprdu. cemiyetine veriniz . Dünya 

Ojen amca kendisine yak- ı 1 ve Ahiretinizi şenlendirmek 
!aşarak omuzuna hafifçe vur- için bundan daha isabetli 
du ve: ı~ı w 

i
l bir se" yapamazsınız. 

- Fransuva, dedi, zevcen . ~ 
hafifçe yaralı. Çabuk mada- · i 
mm yatak odasına çık ta ken
disine bak, belki bir şeye 
ihtiyacı olur. Merak edilecek 
bir şey değil oğlum! 

Zavallı uşak derin derin 
içini çekerek: 

- Bu dünyada insanın 
başına neler geliyormuş mös
yö Kroşe! dedi, şu netameli 
köjkte öyle şeylere hedef ol
dum ki artık merak nedir 
unuttum! 

Öjen amca · alelacele bah
çeye fırladı: Bahçenin orta
smda bir adam yere çömelmiş 
ve inliyerek yanağını tutuyor
du. Polis hafiyesi Mujetin ta
li'siz çömezi Öjer• amcanın 
kendisine yaklaştığını görünce: 

- Aman mösyö! diye hay
kırdı. Landriden öyle bir 
yumruk yedim ki, suratım 
dağılıyor sandım. 

- Landri r · dediniz? Oğ
lum siz delirdiniz mi? 

- Vallahi mösyö henüz 

Öksürük. nezle, 
boğaz ağriları • 

ve brenşrtın husullne 
mani olmak ve 

tedavi etmek için 

YALDA 
PASTİLLERİ 

kullanınız 
Bütün ecZ'iii'e ve ceza 

depolarında 
sat1l1r. 

VALOA 
ismini ta~ıyan kutular 
derunünde talep ediniz 

Ecnebi ı ''lll'~r ngrenınek 
istiyor musunuz'! .. 
\ııı luı hu~u .. ta ';_ılııız 

BERLİTZ 
_...., ... 1ıı.&.......ı1'Z 

ıuı.;todu nıt.:ıııııuu t.:th·bi1ir. 
Derhal k.ıy<lolunuz ... 

f"•· .. 1 · ~. h i ı' J;Jl ı·: .. •ılNİ 

• 

Ana, b~ d v~ ~!'r~fkl:ır 
Avn ı fil in1(lı· o\ 11 ,,.o!·~~ı r 

• 

' 

Pathe» şir;"Hnin A'l!arikadaki siudyolarında çok tuhaf 
bir filim çevri!mekted;r. 

Re~:mtle (, ; şrıre.i ile go cerihn çocuk, (Eddi) kısa bir 
z~mar. "ç" Ci" ,~ ...ı:ş v;:: ~ ;.:....:., t:. · .. omiktir. «Patbc,, 
şirketi l:end"s:r.e -s:ın gl.idenlc yeni bir filim yapmasını ıelı;lif 
etm:y, (Eddi) çc·l!':lecP!{ c:;er:n mevzuunu tetkik ederken bera
ber oyıı:yacağı akt<irlcriu kimler olduğunu anlamak istemiştir. 

Refsör cevaben es,.nieki vak'ımı.1 bir ;:ile efradı arasında 
geçliğini (Eddi) den başka b;.i tı:rük, b'ri büyiik iki kız, üç 
erkek çocuğu ile baba ve ana rollerini oynıyacak iki san'at
kara ihtiyaç olduj:,unu, bunların müşkülat çekilmesine rağmen 
arandığını ve bu!ınacağını bildirm,ştir. 

Bu sözleri dinliyen Eddinin aklına birden bire çok orijinal 
bir fikir gelmı.şilr: 

Vak'a mademki bir aile efradı arasında cereyan ediyor; bu 
aile neden keııcii ailesi olmasın? Öyle ya şunun erkekli kızlı 
bir çok kardeşleri var; anası babası da hayatta ... 

Edeli düşünce~ini alakadarlara açmış ve onlar tarafından 

derhal meınnuııiyetle kabul edilmi tir. 
Üç kız ç cugn hariç ol .ıı.k ':zere (E ..ı Ji) nin ailesi bugün 

(Pathe) sludy lannda filim çevirmd<le mtşguldürler. Resmimiz 

kendilerini bir arada gösteriyor. 
Amerikalılar bu garip fiiim:n bitmesini sabırsızlıkla bekle -

r.cktcdlr!er. 

.. .. 
ı ırm 

icat edildi 

Amerikada ( Dr. Paul Feıos ) isimli bir mühendis havada 
sinema almıya mahsus yeni bir makine icat etmiştir. 

Bir elektrik motörü vasıtasile ucundaki sahınlıkta operatör 
ve sahne v~ ·•Cııı halde dakikada ( 120) metre irtifaına 

yükselen bu alet tayyarelerin h :ı.rekatını yüksek binalann 
harici aksamında ı~ea sahaderi ve kuş bakışı <>!arak nıulatelif 
manıaralan çekmekte kullaıulmakta çok işe yanyacakbr 
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PAZAR 

24 
ŞUBAT 

1929 on 
metruke müdüriveti 

(( 

(( 

(( 

Balat 
Büyük ada 
Aksaray 
Yeni cami 
Bogaziçi 

mahallesi sokağı N. 

, 

nevi icarı 

lira 
Yenimahalle pazarbaşı 17 apartman daire 1 15 şehrl 

(( 4( 17 (( 4( 2 15 (( 
(( « 17 (( (( 3 15 (( 
'' « 19 dükkan 15 « 
« Kilise 102 ev 25 << 

,,, « « 102 ev altında dükkan 15 « 
(< « 102-1 ev 16 « 

hacı İsa kemer atlı 41, 43, 45 aparbman 480 ııenevi 
Yalı Macar 12 eczane 240 « 
katip Kasım karakol 12-14-16 arsa ve meyhane 66 « 
hoca Alaaddin asma alb 51-57 dükkan 72 « 
Boyacıköy Koru caddesi 3 iratlı arsa 5 §ehri 

« « 5 dük.kan 5 « 
(( (( 7 (( 5 • 
(( (( 9 (( 5 (( 
(( (( 11 (( 5 (( 

.arap cami makaracılar 56-52 « 30 « 
« « eski yağ kapanı 14 « 20 « 

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

Nışantaşında sadrı esbak küçük Sait paşa konağında bıronsarof markalı cevizi renğinde 
bir adet kuyruklu piyano 26-2-929 tarihine müsadif salı günü saat birde mahallen aleni 
müzayede ile salılacakbr. Görmek isteyenler 24-25-2-929 tarihlerine müsadif günlerde 
saat 1 den 2 ye kadar orada bulunacak olan memuru mahsusuna ve eyyamı sairede 
emvali metruke müdüriyetine müracaat edebilir, 

mahallesi sokağı N. nevi icarı 

lira 
Beyoğlu 

Yeşilköy 

Boğaziçi 

Beyoğlu 

Kadıköy 

F eriköy hilezikçi 20-44 ev 540 11enevi 
Şevketiye İstanbul 66 « 25 şehri 
Tarabya Kortaroğlu 14-12 « 72 senevi 
Hüseyin ağa küçük duvarcı 1 « 17,50 şehri 
toğlacı başı Bağdat caddesi 57-183 « 45 « 
Cafer ağa badem altı 4 apartıman daire 4 33 « 
Yeni mahalle pazar başı 54-103 ev 100 senevi 

evsafı munarrer emlakin 27-2-929 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te 
pazarlık suretile ihaleleri mukarrerdir. Taliplerin emvali metruke icar komisyonuna 
müracaat eylemeleri. 

ız hayat mektebi Müdürlü • 
ğünden: • 

Uçüncü devre bitmiş ve 15 şubat tarihindenberi yeni devre 
kiişat edilmiştir. Hususi daktilo kursu son sistem yeni maki
nelerle techiz edilerek talebeye her cins yazı makinesi üzerinde 
ça~şmak imkanı verilmiştir. namzet olarak kaydedilen hanım 
v e bP.vlerin serian müracaatları lazımdır. I 

Bedava Terzilik mektebi 
Moarif vekaletince İstonbuldo bir gün
düz Terzilik mektebi açılıyor: bu mek
tep Nehari ve mecconidir. mütehossu 
muallimleri Belçikadan gelmittir. mek
tebe ilk mektep mezunlarile orta meK
teplerin birinci ve ikinci sınıflarında 
tahsil gören talebeler olınacoktır. Taş
radan ialip olacak talebelere karyola 
ve yatak levozımah ve iateleri kendile-

rine ait olmak üzre yatacak yei.- teminine 
çalıtılacaktır. Fazlo malumat almak is
tiyenler Şubat nihayetine kadar her 
gün Sultanahmette Son' atlar mektebi 
müdürlüğüne müracaat etmelidirler . 

Memur aranıyor 
100 lira ücretli anbar memurluğuna talip olanların şeraiti 

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

'fl'RKİ"\'E iŞ Bı\NKASI 
Sernıayesi: tediye edilıniş 'ı.Ooo.000 liradır 

Uınun1i I\lüdürlük 

Ankara 
şubeleri: 

Aııkal'a .\elana Ay\'alık 
j..,ıanbul Trabt.on Zonouldak 
Bursa Halik esir Kays<>l'i 
İzmh' Gircson l\lersin 
Samsun J~c!r<•mH 

llüsail uuıamcltH, l• umharalm', Jrnsa lar 

J 

. ' 
ı 

1 (ADLER) 
Yazı makinesi 

(Adler) in ufki hurufat tipi 
imtiyazı münhasıran Adler 
yazı makinesine mahsus bir 
hususiyettir. 

Arzu olunduğu kadar çok 
kopyeler çıkarılabilir. İlel
ebet dayanır. 

İlk yazı makinesi 1898 
senesinde ADLER fabrikası 
trarafından imal olanmuştur. 

Bütün dünyada 360,000 
makine satılmıştır. 

Türkiye vekili umumiliği : 
İstanbul, Galata Voyvoda 
han No 7-20, pasta kutusu: 
Galata 447 

Anadolu vilayatı için iyi 
acentelikler ve seyyar 
murlar aranıyor. 

Mahmudiye 
oteıi 

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

Adres 
ultan Mahmut türbesinde i, 

Telefon: 3402 • ! ı 

• • 

Telefon: 
YAZI İŞLERİ 

is. J 202 
İDARE İŞLERİ 

1 

Mf. V. 

M.A T B AA C 1 L 1 K 
MEKTEBİ" 

, 

İSTANBUL 
DEVLET 
MATBAASI 
DAHİLİNDE 

AÇILMIŞTIR 

. 
'KURSLAR 
TERTİP 

TASHİH 
TİPOGRAFİ 
LİTOGRAFİ 
TECLİT 
ÇİNKOGRAFİ 

GİRMEK ŞARTLARI 
TASHİH Kursuna : Orta mek
tep mezunları. 
ÇİNKOGRAFİ Kursuna: Orta 
mekteple san'at mektepleri 
mezunlan. 
TERTİP, TİPO, LİTO, TECLlT 
Kurslarına: Yaş ve menşe • 
aranılmaksızıiı her talip alı
nacaktır. 
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liayra~ içın şimdiden hazırlanınız! ı 
En mükemmel lngiliz kumaşlarından gayet şık ve son 
modaya muvafık ve itinalı bir surette imal edilmiş ı· 

ıı~~.s~~Tıtwı pc~ı~~~"ıc ~,:,ah~~ ~.t,~~~.nlı ~r~,~~ı~aı• 
te~~k!!!t~';e!f ar !!~~!r!0~!!!ir_. __ I ! 

llaclarlnlZI ~ahçekapı?~ Salih Neca!i. eczanesinde 
~ _ ıhzar ettırınız. Reçetelerınız taze ede-

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

Hal.ıs Balık yanı Bahçekapıda Salih Necati ec-
b zanesinde taze birinci morina 

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

Üsküdarhlara mu·· J"de Çocuk gıdaları em-
zık, pantalon mu-

şamba, göğüslük, şiringa lastiği, Cam şirinğa, lastik sonda, de
rece gibi bilcümle eşyayı sıhhiye ile krem, diş macunu, podra, 
kolonya, esans gibi tuvalet eşyaları uncular sokağında yeni ıtrı
yat ve levazımı tıbbiye mağazasında ucuzca tedarik edilir. , 

M üz'i Ç öksürükleri en 
~abuk iyi eden ilıiç 

Krezival 
dır· Tesil'İ' binlerce c.Jefa tec· 

rübe edilmiş olaıı lıu ihic ko

laylıkla ve kat'i bir >Ul'efte 

tekmil balgamları sökturül' ve 
eritfr, 

"~~" hususi an1bıı.lajıııa 
dikkııt . 

• 

Tayyare piyankosu 
Keşide/er her ı.:ıyın 11 indedir 

Bii~-i.ık ikran1i~ ·e !:15,000 lia
dır. l~u l{eşi<lede 3,900 11u

ın<1 ra kazaııacal\'.:1 ı r 

Kiralık Bostan 
Ti[>kapı sarayı dahilinde cephan lik arasında bamya ocağı a, maruf bir parçadır, kirası 1 O lira. icar müddeti 3 se

edıt:' müzayede 3 Mart 1929 da defterdarlıkta yapılacaktır. 

iı. 3872 

~ eyri setain 
Antaı1a postası 

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

Kalkan , Sakız , Çanakkale, 
Gelibolu 1 va uiira vacaktır. 

Mersın sürat po3tası 
~MAHMUT ŞEVKET PAŞA) 
vapuru 26 Şubat Salı 12de 
Galata rıhtımından hareket
le İzmir , Antalya , Aliiye , 
Mersine gidecek ve dönüşte 
Taşucu, Anamor , Aliiiye , 
Antalya , İzmire uğrayarak 
gelecektir. 

iLAN 
2 5 Şubat pazartesi T rab

zon birinci postası yapılmı
yacaktır. 

Galata köprü başında 
merkez acentesi. Beyoğlu 
23G2 

Mes'adet hanı altınde da
irei mahsusada şube acentesi 
İstanbul 27 40 

Hasan Hüsnü paşa vakfınıJl 
icarei vahideli emlakinden 
olan Büyükderede Büyükdere 
caddesinde Paris oteli namile 
maruf 294 numaralı otel ve 
tahtındaki lukanta ve mesdut 
eczane birlikte kiraya veri· 
leceğinden talip olanların 

1929 senesi martın beşinci 
salı günü akşamına kadat 

1 Tatavlada Saffeti paşa apar· 
tmanınd~n mütevellisi Rüştii 
paşaya ve altıncı çarşanba 
gunu dahi saat on dörtte 
miilhak vakıflar müdürlüğüne 

müracaat etmeleri ilan olunur· 

Operatör 
Ahn1et Burhaneddin 

Cerrahpaşa hastanesi 
operatörü 

Muayenhane: Beyoğlu, Rus 
sefarethanesi karşısında 348 
numara! Suriye çarşısı apar· 
bmanı 8 numarada. Telefon: 

ıeByo~lu 1615. 

")on Saatin ildtı tar~/esı 
KuruŞ 

6ıncı sahifede santimi 
Sinci « « 
4üncü « « 
3üncü « « 
2nci « « 
linci « , « 

25 
50 

,so 
120 
200 
400 

felgraf: İstanbul Saat 

İlan muhteviyatına dikkat 
>lunmakla beraber bu hususta 

mes'uliyet kabul edilmeı. 

Gazetemizde intişar edeli 
bütün yazıların hakkı 

mahfuzdur .. 

Abone sçırtları 
Vilayetler için; Senelik 17~ 
altı aylık 900, üç aylık 5 t· 
kuruştur. Ecnebi memlelCİtı 
!er için: Senelik 3000, a 

aylık 1600, üç aylılC 
900 kuruştur 

Ramazan 13 1347 

'l'akl'i111 53 Ç~neş 6,43 Akşam ~~'23 
OQle 12,27 Yatsı 'o5 
ikindi 15,30 Imsak 5, 

Mel'ul mudur: Selim µj/. 
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