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Fırhna dehşetlendi, yolcu 
dondu, Göztepeye 

vapurları hareketten kaldı, iki 
de dün akşam kurtlar indi 

Çctre yok mu? 
l'i~ttsaplann ihökön 

e ~mana k a dar 
devam edecek? 
EMANET ERKANININ 

SÖZLERi 
Gerenle ı· ele 

llı.e:baha · 
1 ıs -
alisfi!/İııi der
ceder/;eıı ııa:
ıııı~ 1'. ' 
ı. " ~larılıııl 
'"11kıııııı , llC 
-aıııcına / · 
dcır /· ,a -

• •0Yıın ııe 
sı !fır . 
he i Y('rırıc 
d r ııe mana eı· 
'· 1 Yiııece-
f/lııi ' . -
lıık .ı?rınıı!i _ l:sııl B. 
!le'· hııanct ııııııırıı /ıcıylari
liııı ~?tıclııı·ıı Escıt B. bıı sıııı
r·iııı1;'..c ı:cuabe11 bir mııkarri -
rıı.ıı.•ı'c ıııı beyanatla bulun -

" iti': 

rı - Bıı. lıer şcy<ieıı eııel cs-
<ifırı . . 'l '[' 11erı l sevıyesı ıııcs c esu ır. 

/( '(lşka care <1öremiyorı1111. 
asa ı - · ıııak/ ar 1111 etleri pcırçala-

Par <ı ııe sattıkları diı/cr 
fır Çalarııı <ırası11a karls -
1 llı(lklaciırlar. Bıı hileye 
tıani olnı J· · · / ·ı · scıfıl a' ıçııı >eıııı ;sı:: el 

be 
11 '.<'!ı'.ıı '!ıcııellik. JZıında 

1 .ııyıı elı /ıir/ıi rlen ııdı•11 
ftıcak kemikleri ile mırılır 
<ılcat lı ı / · · · ı110, _111ıı < a lı11lk ıınlıya -

<"ez-. Bı~ yııkalwlıklarııııı :ıı 
Yen~·-venyorıı::: _l!a//;ıı lıııı.ıı
J. 1

' <ıııcak ılım cı / dlil./eri 
•osapfo,. / ....._ < aıı el alıııalanılır. 

Hapisaneler arasında müsavat ... 1 

Buradaki mahkumlar 
dieerleri eibi yalnız 

ekmek alacaklar 
Ötedenberi 

lstan bul daki 
umumi hapl • 
sanede mah· 
küınlara her 
gün ekmekve 
sıcak yemek 
verilir, taşra 

hapisanelerin
de ise sadece 
ekmek tevzi 
olunurdu. İs -
tanbul hapisa
nesinin bu hu
susiyeti, riva- , 
yete nazaran, 
sıcak yemek akinleri istisna'ı bir vaziyetten çıkarılmış ol 
verilmesi için şehrimiz hapisanesi 

evelce yapılan bir vakıftan badema sadece ekmek verile
ileri gelmektedir. Halbuki cektir. Hapisane müdürü Halis 
taşra hapisanelerindeki mah - bey dün bir muharririmizin 
kümlarla İstanbul hapisane - sualine cevaben demiştir ki: 
sindeki mahkümlar arasında « _ Ben bu yem@ğin vakıf 
hiç bir farkolmadığı cihetle, 
buradaki mahkümlara da sıcak olduğunu filan bilmiyorum. 
yemek verilmemesi münasip Dahiliye vekaletinin emri üze
görülmüş ve İstanbul hapisa _ rine yemek ilga edildi. İstiyen 
nesinde de sıcak yemek tevzii mahküm koğuşunda sıcak ye
ilga edilmistir. Mahkümlara mek pişirir ve yer. » • 

tn.ut emadiyen çalınan zilin sırrı? 
.MÜNDERİCAT 
2 - nci sahifemizde 

Telgraf haberleri, Polis 
. haberleri, Niçin? Ve saire 

o 

n lTIIıafil.\ illTI1 ~mm. Mrr o o o. 

_Farkında olmıyarak zile 
hasmış ve daireyi 

1s telaşe vermiş! 
la tanbuJ vi- ~~~ 

>'eti d • 1"" 
l'İııd evaı

en b· . de d" ırın-
b' ıın tahaf 

it v k' ili a a ol
llştıır. 

~a~ade meyi 
9ıtnıı}'a mah

sııs :ı:i) b. • . 
bire b'I trden
la 1 iı fası
şJa ç;ılınıya ha- . 

-3 - nci sahifemizde 
Günün tarihi, Kari sütu

. nu, Seyi~ Ali reis. 

4-ncü sahifemizde 
Bir avuç kül. ~erseri 

hayat. 

5 .: nci sahifemizde 
s:nema sütunu, 

şuumı: Hikaye. 

Kapanan eczanelel'. 

:ı:n·tııış, odacı, 
ın • -

lııııı . çagrıldı
ti•. lŞaret et-

~d odaya girmiş, fakat l:u 
tııe a bulunan . en büyük 

, Şurayi devletin · 
; lehte bir karar 
J verdi~i söyle-

nıyor 

tııur k d' . . &· k' Yi • • en ısının ıç ımse-

L~9ırınadığını söylemiştir. 
<ladeın d' • 

llıaıı . . e ışarıya çıkbgı za-
hn :ı:ıhn hala çalmakta oldu
teı.11 ~ayretle eşitmiş isede 

"l'ar ıç · • 
edeın erıye gırmeye cesaret 
Sıltar ekiş, diğer odalara girip 
tııllt\ı a kendisini çağıran me
~a..,allı aranııy~ başlamıştır. 
:ı:Uin odacı ile arkadaşları, 
turıu ~ereden çalındığını bir 
diğer "~ayaınadıktan başka, 
~ bu 1?udiran ve rüesanın da 
itaıııa:li sustursanıza ... » gibi 
~altat ~~.~aruz kalmışlardır. 
:ı:ıı L tıın hunlara rağmen 

"lllakı 
\>e llıu"t arı tırmalarcasına 
)f eıııad' tltadanf ıyen, on beş da-
de azla ç ••t · \>aın . ın çın o mıye 

llu etınıştir. 
" aralık ·ı •tntd zı sathi bir mua-

tn geçirilerek bozuk ol-

madıği anlaşılmış ve nihayet 
hademe, bütün cesaretini top
layıp; bir dafa daha zilin ça
lındığı anlaŞılan odaya girmiş, 
amirin hiddetine rağmen zil 
düyrriesinin muayenesini rica 
etmiştir. 

Neticede şışmanca olan bu 
zatın - koltukla masa arasında 
fazla boşluk kalmadığından ve 
eğilerek gayet meşgul olma
sından dolayı - farkında olmı
yarak göbeği ve elbise düy
mesi ıle zil arasında daimi bir · 
temas temin ettigi ve bila in
kıta çalmasına sebebiyet ver· 
diği anlaşılmış, herkesi rahat
sız eden zilin susturulmasına 
bu suretle imkan hasıl olmuştur. 

Bir ceket hırsızı 
Büyük çarşıda Fesçiler cad

desinde Kirkorun dükkanına 
Hüsaınettin isminde bir sabı
kalı girmiş, 18 ceket çalmıştır. 
Hırııız yakalanmıştır. 

l·:czao<'h•ri lmpanan l'«• 
z;u·ılaı·ın, lalıdil nıumııc

lt>siııin i<'ı·ası ı•smısııHla 

lıaksızlıl, yapılılıi)ıııa ılaiı· 

Şurayi dı•\'ll'h' ıııiiraeaal· 

la şiki'lyı•lle h11lı1111l11Jdal'J 

yazılmıslı. Di'ııı ıılfıkadar . . 
ı•ı·zm·ılaı·a uı·lı·ıı malılnıa
la nazaran Şurayi dp,·Jı•l, 

h1111Jarnı lelılı•ı·iııdP hiı· ha
rar Y<'rmişlir. Alülmllarlar 
Aııkaraya 1<'l1Jral' c~Pkl'l'l'k 
bu hususta ıımhiıııal ri· 
ca ctmişl<'rdir. 

Cemal Hüsnü B. 
yarın gidiyor 

Yarın ak~aml.i tiı·ı·ııl<', 
)luhll'lil ıııiihaıll'f<' 1,oıııis
y<ıııu Tüı·k lwy'Pti nıuralı
hasa.,ı l't'isi (;<'mal lliisııii 

hı•y .\ııl,aı·a) a !JİdPı·l'ldir. 

l\1ÜSABAKA1\1IZ 
1 

Guı11artcsi gü -
1 11Üı1de11 sonra 

Cevaplar kabul 
edilmiyecektir 

Süratle gönderin 

Sinema müsııbalwıııı:: lıil

ti. Otıı;; kaclm ue olıı :: 

erkek san' alJ,:.dr resıııı 

koydıık. bwılardwı e11 

fazla kimi be!Jeııdiııiz'i 

Beğendiğiniz lwdııı ve ya 

erkeğin resmini keserek 

dercelliğiıniz (30) kupon

la birlikle lıize gönde -

~·iniz. Kuponlardan bi -
risini11 ı'istürıe ismiııi::le 

adresinizi yazmayı wıııt

maınamz lazımdır. 

Bir san' atkıi.r bcğenecck

siııi::: Yalmz bir kad111, 

yalıııt yalm:; bir erkek 

Cevaplar cumartesi yıl -

mine kadar kabııl cdi -
lecrl,, pa::ar f]ılıııi tasni

fe ba§lııııacak, 11l'ficc <(7 ıı 
Şııl>al pcı ~c11be ııııslıcı -
rnı :da i/ıiıı olııııacaklır. 

Şehirdeki bazı sıhhi müesseseler 

Ankaraya gidecek 
Bunun çok hayırlı olaca ... 

aı kanaati umumidir 
İstanbulda hı 
lunan Serüm 
da rül istihzan 
ile T elkihhane· 
nin, baktriyo· 
lojihanenin ve 
küçük sıhhiye 
mektebinin An 
karaya nakille 
ri mutasavver·· 
dir. Ankarada 
yeni yapılar. 

hıfzıssıhha mü· 
essesesine yeı 

leştirilecek o· 
lan bu mües-
seselerin nak- r\nkaraya r.akledilecek sıhhi mÜf sseselerı!e:ı 
linin memleket Telkihhane ve müdür:i Şc r !f bey 

için çok hayırlı olacağı hak· nakledileceklerini sorduğumuz 
kında umumi bir kanaat mev- telkihhane müdürü Şeref bey: 

cuttur. - Bilmiyorum, bilsem bile 
Mamafi henüz nakledilmek 

üzere istihzarata başlanma· 
mışbr. Nakil emri verildiği 
takdird~ bu müesseseler An-
karaya kısım kısım taşınacak
lar ve bir kısmı orada faali
yete başlayıncıya kadar diğer 
kısmı buradaki faaliyetlerine 
devam edeceklerdir. 

Bu müesseselerin ne zaman 

söyliyemem . Çünkü vekalet, 
hıfzıssıhha müesseseleri hak
kında baktiriyolojihane mü
dürü Osman Nuri beyden 
başka kimsenin beyanatta 1ı' 
bulunamıyacağını bildirmiştir. 
Mamafi naklin bir an eve! 
olması şayanı 

demiştir. 

temennidir . » 

• 
Cerrahpaşa hastanesi ne halde? Bir idida 
. ın©\2011 nnı 'itil@ ! lf OQO 

Apandisit vak1aları artı
yor"" Ame~iyat masasın

dan kaçan adam .•. 
Cerrah ı 

has t:ı nesi nı r 

en mühim !cıs· 
mı, . cerrahi 
kısmıdır. Ope
ratör Bürha· 
nettin beyir. 
çok kuvveti '. 
bir fen, ço~ 
derin bir vu- ı 

kuf ve ha7a
katle idare vt 
nezaret ettiğ ' 

bu kısımda 

gün geçmez ki 
S - 6 hasta 
ameliyat ol-

Cerrahpaşa hastanesinde yatanlardan 
bazıları ve operatör 

Burhanettin B. 
masın. 

Bu hastalardan çoğu ölümün 
eşiğine ayak basıncıya kadar 
dertlerini doktora açmamış
lardır. Böyle iken - eceli ge
lenler müstesna - kısmı azamı 

mahirane bir ameliyatı müteakip 
hayata iade ediliyor. İçlerinde 
midelerinin yarısı çıkarılan , 
böbreklerinin biri alınanlardan 
tutunuz da sar'ası tutup vapu
run ocağına düşerek vücudu
nun hemen her tarafı yananlar 
var. 
Son günlerde şehirde «Apan

disit» in çokça hüküm sürdü
ğü, hastaneye her gün asgari 
3 apandisit müsabırun getiril
mesinden anlaşılıyor. 

Bunların çcğu en hat de;e-

ceye kadar müracaat etme
miş, kör barsakları şişmiş, 
çiban bağlamış zavallılardır. 
Bunların hemen hepsi de ölü
mden kurtarılıyorlar. 
'Yangın var?! 
Bir az da hastaneye ait iki 

hatıradan bahsedeceğim. 

İlk yattığım gece tecrübeli 
bir sesin müthiş bir narasile 
uyandım: 

- Yangın var !. .. 
Diye haykırıyordu . Ne ol· 

duğunu anlamadan ben ve 
benim gibi bir çokları yatak
tan fırladık . 

Bu telaş , bereket versin 
çok sürmedi. Meğer Ta
(.Hahadi lw~inı i sahifed••) 

l~tfaiye ~angın 
n1 Luıl ulzları n111 

' '(' rl<' ri tı i )) il
nı İ \ ro r Jtıu( 

Tatavla yangının-~ 
dan sonra gerek 
Terkos şirketi, ge- . 
rekse etfaiye tc - d 
kilatının kifayetsiz-
liği ve sair hususat hakkında 
çıkan dedikodular devam et
mektedir. 

Bu meyanda işlere yakından 
vukufu olduğunu zannettiğimiz 
bir zatın lisanilc ortaya atılan 
bir iddia da mevzuu bahsolmak· 
tadır. Bu iddiayı yazıyoruz: 

Etfaiye müdürü ile kuman
danlarıudan bunu tekzip etme
lerini ve bu suretle efkin 
umumiyede husule gelmesi 
muhtemel şüphe ve tereddüt
leri izale eylemelerini bekleriz. 

İddia şudur: 
« - Etfaiye gurup amirleri 

muhtelif radde ve sokaklar
daki yangın musluklarının 
yerlerini tamamen bilmemekte 
bu suretle yangın musluğu 
taharrisi ile geçen müddet 
zarfında ateş tevessü eyle
mektedir. 

Mamafi Tatavla yangınında 
musluklar kolaylıkla bulun
muş, fakat susuz oldukları 
görülmüştür.» 

Bir otelin seddi 
Beyoğlunda (Venedik) soka

gında (Yeni Türkiye) oteli giz· 
li randevu kabul ettiğinden 
seildolunmuştur .. 



Sahife 2 

Haç milşlcildtı 

il ~~··. Wti l..iiiılli Tiırk hacılar 
Mı~ırdan şikay~t 

ettiler. 1 Bir ceset 
Her sene h,ıç yolunda Mısı

ra uğrıyan'ar orada bir çok 
~·~ kzlırlar, ba1.ı tc.ılarikatta 
bulunurla!, sonra yollarına de- ı 

vam eclederdi. Bu zene ise 
hacılara, ve bu arada Türk 
hacılarına tathik oiun;,,n mu
amele bambaşkadır. 

geçer:. hafta İskenderiyeye 
muvasalat eden Türk hacıları 

vapurlarda alıkonularak şehre ı 
çıkmalarma miisaade olunmamış, 

1 
daba sonra bunlar karantina
haneye naklolunarak aradım 
polis nezareti allında İsken
deriycden Süveyşe götürülmüş
lerdir. Türk hacıları bu mua
meleden miiteessir olarak Mı
sır matbuatına şikiiyet telgraf
ları göndermişlerse de bu şi
kayetler nazarı itibara alınma
mıştır. 

Mısır polisi bilhassa Türk 
hacılarının bir kimse ile ihti
lat etmemelerine ehemmiyet 
vermemiştir. 

Mısırın Elaarar gazetesi bu 
malümatı verdikten sonra Tür
kiye hükümetile Mısır hükU
metinin bu mesele üzerinde 
itilaf etmeleri icap ettiğini 
izah etmektedir. 

Şahndetnameleri 
veriliyor 

C. H. F. Beylerbeyi nahi
yesi tarafından Anadolu Bo
ğaziçi gençler kulübünde yeni 
harfler için küşat edilen der
sane mezunlarile Kuzğuncnk, 
Nakkaştepe dersaneleri me
zunlarına İstanbul maarif mü
düriyetinden musaddak şaha
detnameler bu gün saat 14,5 ta 
tevzi edilecektir. Bu münase
betle davetlilere çay ziyafeti 
verileceği gibi kulüp musiki ı 

kısmı amatörleri t arafındaıı 
bir müsamerei musikiye de 
verilecektir. 

Marangozlara ispirto 
Müskirat • inhisar idaresinin 

ispirto fiatlarını arttırması ü
zerine marangozlar cemiyeti 
İnhisar idaresine müracaatla 
ılrıyatçılara olduğu gibi ma
rangozlara da ucuz ispirto ve
rilmesini istemişti . 

Müskirat İnhisar idaresi , 
marangozların bu talebini mu
vafık bulmuş ve münhasıran 
marangozlara mahsus olmak 
üzere piyasaya ucuz fiatla 2,5 
kiloiuk şişeler içinı:Je ispirto 
çıkaracağını bildirmiştir . 

Eczacılar bugün 
gidiyorlar 

ispirto mes' elesi hakkında 
teşebbüsatta bulunmak üzere 
tefrik edilen eczacılardan mü
rekkep hey' et bugün Ankaraya 
gidecektir. 

Dün çapler ara
sında meydana 

çıktı 
Birinci daire çöpçülerinden 

Ahmet dün arabasındaki çöp
leri Kumkapı sahilinde denize 
dökerken çöpler arasın&a ufak 
bir çocuk cesedi gözüne iliş-
miş, çöpler aresından çıkararak 
merkeze teslim etmiştir. Yirmi 
günlük tahmin edilen bu kız 
cesedinin Ui.riklerinin taharri-
sinc başlanmıştır. 

Gaip serisinden 
Taksimde mukim madam 

Ağavninin kızı (14) yaşlarında 
V crjinf dört gün eve) evinden 
sinemaya gitmek üzere çıkmış 
bir daha avdet etmemiştir. 

Kadına dair 
Erenköyünde Halil ağa so

kağında oturan Gülüm Os
man isminde bir genç dün 
evine giderken önüne Cafer 
ve Muı;tafa iı:minde iki kişi 
çıkmış, bir kadın yüzünden 
dört yerinden yaralanmışbr. 

Mecruh hastaneye yatırılmıştır. 
Carihler yakalanmıştır. 

Parasız eglence 
Kadıköy hanıallarından To

pur Ali ile Süleymam dün 
gece Haydarpaşa caddesinde 
İhsan efendinin gazinosuna 
gitmişler sarhoş oluncıya ka
dar rakı içmişlerdir. Hesabı 

görecekleri zaman paralarının 
bulunmadığı akıllarına gelen 
iki arkadaş gazinoda bir kav
ga çıkarmışlar, garson Saniye-
yi dövmüşlerdir. Sarhoşlar 

yakalanmıştır. -

İki yangın 
Beşiktaşta Hasanpaşa dere

sınde oturan Mehmet Nuri 
efendinin evinden dün gece 
yangın çıkmış, sirayet etme
den söndürülmüştür . 

:ıf. 

Dün gece saat on ikide 
Cağaloğlunda doktor Ali Şü
krü beyin evinden yangın çık
mış, derhal söndürülmüştür. 

İbrahim Müteferrika 
• • • 
ıçın y~nı mezar 

Türkiycdc nıat.baa

cılığı ilk defa tesis e
den İbrahinı i\lütef er
rikava l\lathuat cemi-

" yeti tarafından bir 
nıezar inşa ettirilecek
tir. Yüksek san 'atlar 
akadeınisi taraf ın<lan 
bir proje ihzar edil
ınekted ir. 

/ ,, ,, 

Nlc• Nl'\ MUHAffiiRI 
D { M.TUfülA~ 

-JU&-

-Uyuyor mısınız? ne 
çabuk yahu ne çabuk! 
divordu. 

J 

Hurrenı, gördüğü 
rüyaya bir de ses ka
rış;nası üzerine şöyle 
bir esnedi, mahmur 
gözlerini mütehayyi
rane açtı ve La]inurun 
fılhakika yanında, ba
şucunda durduğunu, 
nezaketle glılünısedi

ğini gördü, heledi ka
tibinin, bu görüş sev-

ile' iden l), 

kile en eve! düşündügü 
şey, mahut hayallerin 
de Lalinur gıbi teces
sünı edip edc111iyeceği 
maddesi oldu. Eğer 
onlar da, o atlar o 

' kısr·~lda:"' da bu kadın 
gibi baki~u1 te nıünka
lip olup odaya dolacak 
ve yine o~ı .ın gibi ses 

çıkarcaklarsa yalnız 
konak sakilerinin de
ğil, hütün nı<ıhallenin 
velveleden ayağ"a k!ıl-

l 

Son Saat 

Kaçak çoraplar 

Galatada son ay
da (40 hin li ahk 

eşya tutuldu 
\lıılıle\·i~alı ııaınıık di

p· ııiısh•ril<'n ( ~ ) c;andık 
1 safi iııek lnııııa'::'la makar

na saıulıldarıntla kac:ırıl
ıııak isteııl'ıı (25) kilo (HP• 
roiıı) in (;alala ııfımrii

i)üıu·c yalrnlantlığını yaz
ın ·~tıl<. 

Huıılard;ın nıatla, (E. ~) 
markalı Vt' ( 170) ııunıa

ralı bir sandık, i<;indc pa
muk ~orap \'ar, diy<• uüm
rül, lt•ıı !J<'ı:irilirlH•n !11 lla
Y<'llo hasııwmııru llısaıı 
'.unsa h<'y l:ırafııulan a<;tı
rılıuı:; ve İp('k c;oraıılaı·ı 
ihtiva <'lli!Ji nörülmüştür. 
)lala güıııriilH;P vaz'ıyed
<'<lilıııi~ sahibi de gümrük 
r<'snıi nispı•tiııd<ı iki Jml 
<'C ·aya tabi lululnıuşltıı•. 

Yalnız (;alala gümrii
ijünde bu son ay zarfında 
( 40,000 ) lira kıymetinde 
Jm<;ak eı;ya yalmlanmışlır. 

Hu hususla hizmeti gü
riilen haş memuru İhsan 
~lw-;a beyin taltifi takar
rür etmlslir. 

11arşılıldı davalar 

Raşit B. hakkın
daki evrak Adli
yeden Viliyete 

gönderildi 
Hatırlarda olsa gerektir ki, 

bir müddet evel Tütün inhi
san idaresi hey' eti teftişiye 
reisi esbak valimiz Raşit B. 
aym idare erkanından Nazmi 
beyden hakaretamiz bir mek
tup almış, sui istimalat ile 
ittiham edilmişti. 

Bunun üzerine Raşit B. mah
kemeye müracaat etti, Nazmi 
B. de Raşit B. aleyhine mu
kabil dava açb. Nihayet Naz
mi B. Raşit beyi tatmin edecek 
mahiyette izahat verdi ve Ra
şit B. hukuku şahsiyesinden 
feragat etti. 

Nazmi bey efe aynı suretle 
hareket eyledi. Haber aldığı
mıza göre, müddei umumilik 
bu mes'elede, tarafeynin huku
ku şahsiyelerinden vazgeçmiş 

olmalan üzerine hukuku umu
miyenin sukutuna karar ver
mekten içtinap etmiştir. 

Evrak, Raşit beye isnat 
edilen hususat hakkında tah
kikat icrası için usulen Vila
yete gönderilmiştir. Vilayet te 
icabının icrası zımnında Tütün 
inhisarı U. M. Behçet beye 
havale etmiştir . 

Kaçak rakılar 
Beyoğlunda Kılıç sokağında 

madam Despinanın hanesinde 
kaçak ispirto ile gizli rakı ve 
konyak imal edildiği haber 
alınarak aranmış, on teneke 
ispirto, bir mıktar kaçak rakı 
ve konyak bulunmuştur. 

kacağinda şüphe yok
tu. 

Lalinurun güze] yü
züne eblehane bakan 
delikanlı, bu şaşkın 
düşüncenin te'siri al
tında sordu : 

- Obürleri ne oldu ? 
IJalinur, hu sualin, 

yukarıdaki çiftlere, 
Kanıranla Nerimana 
ait olduğu zehabile ve 
nıüstehzivane : 

J 

- ~lüsaadenizle uyu-
dular - dedi - sizin de 
uylnınuz varsa uyuyun 
yoksa konuşalını. 
Hurrenı, haltı o rü

yanın te'sirine ınünce
zip, bir sual daha irad 
etti : 

- Anıa yaptınız ha. 

Beyaz Ruslar 

Hanği eri gide
cek, hanğ:leri 
kalabilecektir. 
Beyaz Ruslara şubatın altı

sına kadan ikamet için müsa
ade verilmişti. Bu müsaade 
müddeti bir iki gün sonra ni
hayet bulacaktır. Hükümet 
beyaz Ruslar meselesini esaslı 
surette halletmiştir . 

Buna nazaran beyaz Rus
lardan Türk tabiiyetine geç
mek için müracaat edenler
den burada iş ve küç sahibi 
olanlar tabiiyetiınize kabul 
edilmişlerdir ki bunlar burada 
müessise vücude getirmi~ler 

ve ya fen adamlanndan olup 
memleketin. imari hususlarında
vücutlanndan istifade melhuz 
olanlardır. Bundan gayrı be
yaz Ruslar hudut haricine çı
karılacaklardır . Bunların mık
d ırı «300» kişi kadardır; ta
biiyetimize kabul edilenler 
ise .. 400,, kadardır . 

Sultan ıvıurat 
köşkü Soyuldu 

Eve/ki gece Kızıltoprakla 
Sultan Murada ait ve odaları 
icra dairesince mıllııirlıi bu -
lıınan köşke lıırsızlar girmiş, 
iki odayı kısmen soymıışlar- · 
dır. Çalman eşyalar vazo, 
lıalı, tablo ve sairedir. Hır -
sızlardaıı Faik ve üç rırka -
daşı yakalanmıştır. Diğer iki 
sarik aranmaktadır. 

Kibrit şirketi müdürü 
Kibrit inlıisan Af. Talıir 

Kevkep bey yapılan davet 
üzerine eve/ki gıin Ankaraya 
gitmiştir. 

Garip bir palto 
hırsızlığı 

Evkaf müdüriyeti umumiye
si mahlülat mümeyyizi Ricai 
bey evelki gün garip bir şe
kilde paltosunu çaldırmıştır. 

Ricai bey, Beykozda oturur. 
Evelki gün daireden çıkarak 
evine dönerken vapurda pal
tosunu çıkarıp koymuş, ve 
ahbaplarile muhabbete başla -
JJ11şbr. 

Vapur Beykoza geldiği za -
man Ricai bey kalkmış, palto
sunu giymek istemiş, fakat 
bulamamıştır. Vapurun her ta
rafı aranmış, herkesin sırtında
kiler göz uciyle tetkik edilmiş 
ve neticede paltonun sahibini 
değiştirdiği anlaşılmıştır. 

Dün geceki balo 
Dün gece Perapalas 

salonunda Halk fırka
sı tarafından bir balo 
verilmiş, balo çok ka
labalık olmuş ve bir 
çok zevat iştirak et
ıniştir. 

Ben rüya goruyoruın 
sanıvordunı. Sizi gö
rünce iş çatallaştı. He-

. Je sözleriniz zihninıi 
büsbütün karıştırdı. 
Cüceler, nıerkepler, 
atlar hep vardı da 
şinıdi odadan çıkıp 
uykuya mı daldılar. 
Vallahi aklım ernıedi. 

Lalinur, delikanlının 
sarhoşlukla hezeyana 
ını, yoksa aklını kay
dırıp saço1a sapan 
söylennıiye nıi haşla
dığını an]aınak için 
gözlerini açtı. 

- Ne cucesi, ne atı, 
sapıt.tınız nıı yoksa? 
Za\'allı delikanlı hu 

haşin sual üzerine de-

Telgraf 
ah erleri 

Efgan da 
Taht namzetleri . 

fazlalaştı 
Bertin, 1 ( Hususi ) 

Gelen lıabtl'lere nazaran Ef
gan kıyamının elebaşıları 

Balıa Sakinin vaziyeti şimdi
lik 11111/wfaza eılilmesini lemin · 
eden şey, orlıılığ111 karlı, Kıi

bil ile Kandılıar aras111da lıer 
tıirlıi askeri /ıarekcit yapıııcı

n111 ıııılmkıin olnıaıııasıdıİ·. 
Ba/ıa Sakinin ııslen Efgaıılı 
olmayıp Tacik denilen aslan 
İranlı olması bir rok kımse
lcriıı l>t:tıdisiııe yıiz çevirme -
lerini intaç etmiştir. 
Kıyam /ıaılisesinde mülıim 

bir rol oynıyaıı Siıwari lw -
bilesi, billıııssıı bıı lııısıı~la 

rok nııifril davranmaktadır. 

Manıafi Fjgaıı la/ılı ü:erin
de lıak iddia edenlerin ı;orjal
ması, vaziyeti karıştımıştır. 

Şimdi, isimleri zikreılilerıler 
şunlardır; 

Anıarıııllalı hazretleri, İna
yefııllalı, Elııcel, Nadir lıan, 

Şalı Malımııt, Ha/ıa Saki ve 
kis Aleylııillıevaki! 

Bütçe 
Artan para su işi
ne sarfedilecek 

Ankara, 1 ( H. Jl ) -
Bıi!çc encıiıııeni « 1929 » 
bütçesinin lel/.ikiııe dev::ı,ı 

etmektedir. Eııcıiıııen, müle -
vazırı bıitçed,:n lasarrııf ya -
parak bıırııı su işlerine lalısis 

etmek fikrindedir. 

Ankara hukuk 
fakültesi 

Ankara. 1 ( il. J/ ) 
llııkıık f akıiltemiz için yapı-· 
lan bina bitmek üzeredir. 
Fakıllte « 1() >> şubatta yeni 
bha.mula mesaisine devam 
edecektir. 

Müzakere durmuş mu? 
Atina, 31 - Ankara sefiri 

M. Papadan hariciye nt:zare
tine gelen bir telgrat, maru:ı: 

kaldıkları ciddi ınüşkila .tan 
dolayı Türk - Yunan müzake
ratırun münkati olduğunu 

bildirmektedir. 
Müzakeralın ne zaman tek

rar ba.şlıyacağı malüm değildir. 

Müzakere Alirıada mı 
olacak? 

Atina, 31- Resmi r...ıehafil 
Türk - Yunan ınüzakeratına 
Atinada de\ b1ll ed;Jeceğine 

dair verilen haberden malü
mattar değildir. Yunan hükü
metine böyle bir teklif vaki 
olmamışbr. Eğer böyle bir 
teklif yapılacak olursa Yunan 
hükümeti bunu memnuniyetle 
kabul edecektir. 

ıninki nıüşahe<latını 
anlattı. Kahya kadın, 
saf dil adamın, mi' de 
şişkinliğiııden müte
vellit şu yarı rüyayı 
tarzı telakkisine kah~ 
kahalarla güldü: 

Cidden çocukmuşsu
nuz -dedi- rüyada gör
dügünılıü ayıkken de 
yanınızda bulmak isti
yorsunuz, bu sözü baş
kala nna sakın söyle
n1eviniz. Sizinle alay 
ede"rlcı·. 
'' c derhal bahsi de

ğiştird.i: , . , 
- Şın1uı OdV.'.llllIZa 

y;elelinı. Hizınlt\.İ kızla 
ne yapıyoniıur..ız? Llıt
fen sövlcv~ııiz. 

- M.:ıbadl var 

2 Şubat 

M. Loit Corç 

Bu günlerde eel1 

mesi muhakkak 
addediliyor 

Da 
a 

Sabık İngiliz Başnkili ırıis• 
ter Loit Corcun ne gün Ça• 
nakkaledeki İngiliz mezarlaJ1111 
ziyaret edeceği hakkında İn# 
liz Sefaretinde ademi mal&' 
mat beyan edilmektedir. 

Mamafi mumaileyhin Tür' 
kiyeye geleceği teyit edilınck• 
tedir. Bir seyahat acentesiııe 
göre, Loit Corcun bu akşaJll 
Çanakkaleye muvasalatı ınuh• 
temeldir. 

En doğru olması kuvvetle 
muhtemel diğer bir rivayette, 
M. Loit Corcun, heniiz Cenovıı• 
da bulunduğu merkezindedir. 

Her halde şu ane kadat 
!..oit Corcun Çanakkaleye nıu· 

vasalatı etrafında şehrimiz de 
hiç bir malümat yoktur. 

Fırtına azdı 
• 
iki kişi don~ 
du, G:özte~ 

pede kurtlat 
Havanın dün birdenbire şid

detli bir poyraz fırtınası yap
ması, rasatanenin evelki ak• 
şam verdiği haberi teyit etti• 
Filhakika dün birdenbire bir 
bora halinde başlıyan poyra$ 
fırt.nası Karadeniz ve Mar 
m3rada şiddetli bir fırtın' 
kopnasına sebep olmuştur. 

rırtınanm şiddetinden Kar• 
deniz V'! Marmaraya çıkacak 
olan vapurlar hareketlerini 
tehir etmek zaruretinde kal• 
mışlardır. 

Şiddetli bir rüzgar ile ba.Ş' 
lıyan kar tipisi, şehrin baZI 
y<ırlerine kurtların inmesin" 
sebep olmuştur. Dün akşaın• 
doğru Göztepeye kurt indiği 
görülmüştür. 

Evelki gece f stanbulda de• 
rece tahtessıfır (3)e düşmüş 'le 
şiddetli bir don yapmıştır: 

Soğuktan evelki gece iki kişi 
ölmüştıir. Galatada devriye 
gezen zabıta memurları kal• 
dmm üzerinde hareketsiz bit 
halde yatan iki kişi görmüşlet 
ve bunların soğuktan öldük• 
!erini teı;pit etmişlerdir. 

Maın .. fi fı>tına limana fazl• 
tesir etmemiştd-. Vapur sefer
leri muntazaman devam et• 
mektedjr . Bu gün zevalde 
Seyrisefaınin Mahmut Şevket 
paşa vapuru gelecekti; fakat 
idareye gelen bir telgrafta 
fırtınadan Çanakkale haricinde 
«Gaydorı> nam mevkide deınil" 
lediğini bildirmiştir. 

Ankara vapuru da buğiiıı 
gidecekti; fakat fırtınadaı> 

hareket etmemiştir. 
Antalya vapuru Karabiga• 

dan fırtına dolayisile hareket 
edemediğini bildirmiştir. 

lf 
Karabiğada karaya oturaJI 

İtalyan vapuru henüz kurtarıl• 
mamıştır. Hamilton ismindeki 
bu vapur (7000) tonluk olup 
vaziyeti tehlikelidir. 

* 4 Şubat tarihine tesad~ 
eden Seyrisefain Trabzon bt• 
rinci postasmm ynpılmıyacağı 
idareden bildirilmektedir. 

Ekmek yapıcıları 
cemiyetinde 

Eknıek yapıcılar• 
cenıiyeti, evelce yazı~ .. 
dıs>·ı gibi, esnaf ccn1•
yetlerini tevhit kon1is-

·ı ( yon unca, Eknıekçı ,c 
cenıiyet.ine ilhak L~i~ .. 
n1t'ı11i~ e ınü~;tn~ıl 
bı ı-akılınıştır. 

• 

ne 
Satı 
çift 
İddi 
llı.i 

Salı 
kiy 
fes 
beıı 



ı, a·n er 
1' Dan mühim ifşa

atta bulundular 
Mevkufl.ırın muhakcme-

~:e (10,30}d"i başiaITdı. Şah'.t 
gJ- ~ur Ali tahlif cdildı. Ce-
lô- iki' . vasılusilc Pliskülsüzü 

siııı el~ ~nda bile olsa gelıne
Şah. soyıed" ğini anlattı. Reis 
Q~~e"'- parayı sordu, haberi 
llliit --iı cevabını aldı. Ali 

eakibeıı dedi ki: 
\(;- Cemal mektup yazmış 
~~ta0b~ın oğh .. "llu gönder
ç ~ da hu para bir kişiye 
,? . r, teşkilattakilerin liste
ını iste • R .. mış. 

a• ııc ~ısın <' Ani bir harekette 
lııil Yapa~akmış » sualine Ce
~· . Cıhıt Pş. nın öidüriilece
C~1 ~kerin kandınlacagını, 
~ llıalln hapisaııeclen çıkarak 
;~and yı alacağını . s0y~c.di 
tiııı d111~n püskülsüzden ışıt-

C edı. 
İlir eınaı şahidin ifadelerine 
de~ etti. Şahit devamla Ka· ! 

,; 'y ~d kahveye gelerek «akşam 
~ -.ı e bir evde idik, bir yiiz- 1 
\'~lı bir takım zabiti vardı. 
iö .. ~ının ahvalinde başkııhlç 
lıu~> 0tdum dcdigini, meseleyi 
lıe illa açtıklanm , Şevket 
k~ lllektnp yazıldığım. Şev· 
edec ~kineli tüfekle iştirak 
~ıni söyledi. 
~~ em bu ifadeye karşı : 
io .. ceıamın affedilmesi İiİJı 

tiiştiizn,. dedi. 
•ııı Şahit bundan sonra dıkici 
lııııaıl hakkında da bazı ifşaatta 

ı tı!ıd~. . . 
~kıncı celsede Gavur Alı ılc 

rı l{e· Ali muvacehe edöldiler. 
1' ~ Şahide «Bombalnn yenni 
oi '<> en ögrenmediniz?» diye 

tdu ve «Soraydık şüplıele· 
:t1erdi» ce . .ıbını aldı, müte
I ben .vekiller müdafaa etti· 
h~t . ve ehadetlerin hey' eti 
y "'llnıeye kanaat ah olmı· 
ae;ı~nı iddia etti! r. 
n a ri kaldırıldı ı;tavur Ali 
~Uskülsüzün kendisini Ha
•IL. gön derci ig" ini, Cemalin ı 
><ıd""· . 

e• İdd· '!lırıı karargah yapacağını 1 
~e ııı· ıa etti. İbo tamamen adc- l 

s~b ~alümat beyan ediyordu. 
iti il heyecanlı idi: "Ben bu eş· ı 
f.:alarııı elinde baziçe oldum 
-atçı . O 1 .• tti' • be ısem asın. n ar ogre , 
r ıı Yaptım» dedi. Muhbir sö
y ll:ı.e devamla Cemal in gardı· 
l:ııa. adını öğretip İngiliz se· 
~reti 

l{ef ?den Adnan, Rauf ve 
la h etın Mısırda teşki!ilt yapıp 
r- laj~llıadıklarını anlasınlar diye 
t• lrı 1~~l verdiğini iddia ve Ce-

li~ inkar ederek «Tertip et
ıı~;.ni söyledikleri seyahatin 
td'ı,çl! tertip edildiği tezahür 
:ti 

1
Y0 r» dedi. Avukatların ba

liy llıazııun1ar hakkındaki tah
' talebi ret ve muhakeme 

artesiye tehir edildi. 
t\j ~ Muhtelit mübadele hey' 

8JJ ~Clııı ~ um iyesi dün toplanmış, 
'

1SYonun Güınülcüneye bu 

a· 

p 

• 
1 

ı 

_Yali beyfenciiye 

l liıtap eden su nıd::-
tıb • 

tı a dık: 
ı:, ı~2 · 'farihine nıü· 
'ld" . ıf Pazar gı'.inü Ak-
4 t<ıyda bir evin bazı 
·ıı,1 'ıı· t . l 
~ . a ını ıcra etn1c.{-
b· •ken nıezklır eyden 
ır n1u. aınlıa za i ol-

lQtış • l . . - 1 
ı', Ye >enı ı;upııc "i:e . . • 

tıne ı\ksara.)· ı>olis 
ille l . 

r <ezıneınerbut Cer-
"<ı.hp·ış· k". l ·ı ' .ı n1ev ·11ne cc p 
·' e ı"f:.., 1 · • <ti n( e ve saıreını 

lllıya lüzunı gönne-

Yenileşen bir şayia 

Zabite işleri a
mamen ja dar
maya mı devre-

dilecek? 
Zabite i~~rinin ta

n1aınife jandarınaya 
de redilcrck zabitenin 
te\ hidi ihtinıalinden 
bahsedilınektedir. He
nüz ~avia kabilinden . "' 
olan bu habere naza-
ran.inzibat isleri ınün
hasının jandarnıaya 
verildikten sonra En1-
ni,·eti unıuıHİveYe 111er
IJtit olarak si~·iı" te~ki
lat detektif nıahiYetin
dc ifa yazife ellccek
tir. 

gün nakli _için "..erilmiş ola1! 
kararı teyıt etmış, ancak ikı 
hükumetten tahsisat islcmiye 
karar vermiştir. Cemal Hüsnü 
ve Nebil beyler rahatsızlıkla
rından içtimada bulunam~mış
lardır. 
~ Müddei umumi Kenan 

bey dün Ankaradan dön -
müştür. * Yeni polis tayinleri şun· 
lardır: Kars polis müdüriyetine 
Malatya merkez memuru Bahri 
bey terfian, Urfa polis müdü· 
riyetinc emniyeti umumiye 
müf ttişlerinden Mithat, Kay
seri polis müdüriyetine Urfa 
polis müdürü sabıkı Hami, 
Sivas polis müdüriyetine Kay
seri polis müdürü sabıkı Hay-~i 
beyler tayin edilmişlerdir. * Hariciye umuru ticariye 
müdürlüğüne Viyana elçiliği 
c<bak baş katibi Fuat Simavi 
B. tayin edilmiştir. 

lf- C. H. F. sı, namzet ira· 
esi usulünü degiştirdiğinden, 
cemiyeti b Iediye azal ğma 
henüz namzet göstermemi lir. 
Yeni şelde göre her nahiye 
dört . namzet gösterecektir. 
Sonra Firka bunlardan birini 
tercih edeceldir. 

vı E 5kidevirJerdekiTürk k.orsanlarindan 

~UUrt®U$ 
Kelle ile Pala birbirlerinie baktılar, muhak
kak bunun içinde de taştan bir A.Ilah, onun 

da elmastan gözleri olmalı idi! 
-1 ':!.'J-. lf ul111rriri: Jpt t1 !111/ı Zıyu 

Şimdiye kadar bu onun hiç 
aklına gelmemişti. Arkadaş· 
!arını nerede bırakmışlardı? 
Arkada mı? Sağda mı? Solda 
mı? Önde mi? .. 

Bunu biç bilmiyorlardı. 
Kelle Bekir: 
- Şimdi ne yapacağız? 
Dedi. Pala Hüseyin susuz -

luktan hemen hemen akıllarını 
kaybetmek derecelerine gele -
rek arkadaşlannı unutup çölün 
artasına doğru gelişigüzel bir 
istikamette ilerlediklerini ve 
kafileden bir haylı uzaklaştık
lannı biliyordu. Ne kadar 
arasalar, bir tesadüf imdatla-

' rına yetişmezse arkadaşlannı 
bulmalan imkansızdı. Şimdi 
ne yapacaklardı? .. 

Pala Hüseyin, Kelle Bekire: 
- Sen dur, ben şu fıstık 

ağacına çıkıp etrafa bir ha -
kayım! 

Dedi, sonra onun cevap 
vermesini beklemeden ağaca 
tırmanmıya başladı, ağaca 

çıkar çıkmaz: 
- Vay canına! ... - diye ba

ğırdı - 'Çabuk yukarı gel.:. 
Kelle, yukarı gel... 

Kelle Bekir şaşırdı: 
-- Ne var be? .. Ne gördün? 

- Çabuk çık, çabuk ... Al a-
hın evi gözüküyor l •.. 

Kelle, arkadaşının ' decii-
gini iyi anlamamakla eraber 
fırlayıp agaca tırmandı; arka
daşının yanında ki dala, ata 
biner ;&"İbi oturdu. 

- Palanın gösterdiğ\ tarafa 
bakınca hayretten dona kaldı. 

bizi bir kere ellerine geçirir· 
!erse bir iki demezler bacak
lanmızdan tutup şu fıstık 
ağacının dallarından aşagıya 
sallandınrlar!.. 

Kelle bu sözleri dinledi 
dinledi, dinledi, sonra hiç bi
rini işitmemiş gibi, sadece: 

- Kamım aç! 
Dedi. Pala Hüseyin, arka

daşı kadar kayğısız ol:ımıyor

du, ağac•. gövdesine sanup 
aş:ığlya ; erken Kelle BeIJr 
adeta emreder gibi bir sesle: 

- fn aşağıya ... -dedi -şimd· 
patlamadın ya ... Sabah ol-
sun, elbet yiyecek bir şey bu· 
)uruz... Olmazsa ot yeriz , su 

1 içeriz ... Şimdi daha düşman
larımız uyanmadan biz davra· 
nıp ne biçimde şeyler olduk· 
!arını öğrenelim! ... 

Eline geçirdiği bir fıstık 
kozd ğını gevelemiye çalışan 
Kdle Bekir hayretle sordu : 

- Ne düşmanı be adam?. 
' Şunun şurası geleli daha 

iki buçuk saat olmadı, ne 
çabuk dost, düşman peydah
ladın? .. 

Pala Hüseyin kızdı: 
- İn a ağıva koca sersem! 
Dedi. Sonra hıddetli lud-

detli mınldamırak ilave etti: 
- Altına kazık vıırup seni 

at şte keb p ederlerse o za· 
man dostu düşıı:ını anlarsın!. 

Bu sırada Kdk de yer ın
mişti. İki elini '>ataklar nın 
arasına koym..ış bir şeyler 
kmnıya çalışıyordu. 

Pala sordu: 
- O da ne? 

Kabzımalların derdi 

azı e naf, ke ..... ...,~ 
naml nna hiyle
karlık yapıyor-

larmış •• 
Kabzıınallar cemi

yetinin hey'cti idar~ 
intihabatı pazartcsı 

günü ) apılacaktır. 
r abzıınallar, son za

nıanlarda kendi nan1-
la -ından istifade eden 
baıı küçül- esnaftan 
ınüstekid i der. 

l)iin l(abzın1allar ce
n iveti huku:< nıüsa' i-- . 
ri Fuat bey bir nuıhar-
ririmize ~unları sövle-

• I J 

n1iştir: 
<ı - Kab:rJnıalların 

öte<lpn beri bir de ·tleri 
V<!r ır ve hu nıühiın 
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Doktorlukları bile 

Amer" n vari 
oluyor v elam 
l\lalnnı;a, 111 ,•ıı 'u

cııdü .ıncak ( u) I·fı..,uı· 

derece hararete ta
han1nıiil edebilir. ( . ) 

derece beheınehal üliiın 
<lcıncktir. Hal bul, i 

1 ur alif ortıiyaıı tıp n1e '
nnıasında sa ·anı İıa\ n.J . . . 
olarak hir hascanın 
( }2,lı) derece haı·arcti 

kavdedilnıis ·c bu . . 
a"il\ an!aı· - . . dünyada 

arasında en 'üksek 
hararet tespit edilıni)
tir. S ı kadar vaı· ki • 
hü müşahede Ameri-
kada yapı lllığın~ gö
re, n1es'ele r n1erikan 
Y~ n gözlukle gorül
nıek l<lzın1dır. 

dert azclcnn1istir. Ba-

l 
zı küçük esnaf~. kabzı- ı:o! ratı ·o. sıne. tivatro ~ 
rnall-ırdan aldıkları n1al, )aat Dakika 

ı ları l:Snafa ufak bir ti- 19 00 
caret ınukabilindt sa- ı 
tı oı lar. Fakat nıe ele . 21 

va nız bununla bit e ne , 
[ıhı.. l(abzın1allardan · 
aldıl-lan teıni.z ınaliara 
<;ürük n1allan kan~tı-
rı orlar. Esnaf çürük 
n{alları biln1İ ·erek alı-

J . 

yor. Çünl ü bir kiifc ' 

Alaturka musi· 
ki bey'di. 

00 Konser: 
(1) Men del son : 
Gc.ndol venisien. 
(2) Mendelson. ro 
nıans san parol. 
(3) Mozar: Mönuc. 
(4) M yerbcr: Şa· 
tentanz. 
(5) Pes: şan elejiak 
(6) Ofenbah: müsel 
(7) Gondolf: Va· 
ga bıuna. 

}Ja rı"i tto fi 11 

nıe\'\ anın alt taraf ın:ı 
çü~ük n1alı koyan hu 
adaml.ır , kabzın1al 
na 11 altında t">naf ı 1 

ald,ıtıvorlar. Ş hrc-
Salonunda: Bugün ve gece 

t CESAZ 
"' 

ınanetine 111 ıracaat 
edecc:Tiz •e bu k: bil 
hikkarların kahzın1al 

FERAH Si EMAOA 
SERENAT 

Jf Reisicümhur hazretleri, 1 
dün Aankara civarında atla 
uzun bir gezinti yapmıştır. 

Yüz , yüz elli adım kadar 
ötede koca bir mab t fıstık 
ağaçlarının arasından sc'nıaya 
doğru yükseliyordu. Bµ cesim 
siyah kaya kütlesinin yalnız 
bir köşesinde iki nokta gibi 
küçük ışık vardı. 

- Hiç... Fıstık lan kırabilir 
l mıyim diye bakıyorum .. ' 
f - Ne yapacak ın? 

nanu altında calı~n1a
larının n1enediln1esini 
rica cdcceğil- Bunla-

Mümessili: Adolf Menju 
ÇILGINLIGIN BAHAR( 
Ayr.ca mükemmel varyete 

Jf Maarif ve kili İsmet paşa 
bütün muallimlere hitaben 
dört maddelik bir tamim gön
denniştir. Maarif vekilimiz bu 
tc I.ğinde girişilen cehalet 
mücadelesinde muallim arka
da !arından beklediği hizmet 
ve vazifeyi izak etmektedir . 

lf- Sir Henri Dobsun yerine 
İrak komiserliğine tayin edi
len Sir Cilbert Kleyton Bag
dada hareket etmiştir. An· 
karaya da uğrıyaca!Jı haber 
•·erilmektedir. 

lf- 'M. Venizelos, belediye 
intihabatında kadınlara hakkı 
intihap vermek niyetinde ol-
duğunu söylemiştir. ı 

Jf Yeni ceza usulü muha
kemesini tetkik eden adli en
cümen, kadınlara laf atanların 
derh:J tevkif edilmeleri için 
müddei umumilere selihiyet 
veren bir madde kabul et
miştir. 

den dcrde-;t ettiler. 
,\l-~an1ın 1121 » inden 

'ab·ıhın ıı2ıı sine k?.dar 

1 
üç polis efendi bil:i 

.fa ıla tazyık ettiler e 
sonra hekc:i ·asıtaile 
e\·in1c }.Yöndcrdil(.;'r. 
'Yediğim dayakların 

tesiri ha~ladı; l·an l·us
hını, a akların1 sisti. - . . 
koın. ulan.lan \·akayı . . 
haber alan bazı zeYa-
tın .\!,saray polis ıncr
kezine Yal·i olan mü-

' racaatları üzı:rine iki 

Kelle Bekir, uzun ve se
vinçli bir ıslık çaldı: 

- Allahın evi, Pala!.. -dedi
hani Raşputların köyünde gör
düğümüz, içinde yattığımız 
manastır gibi.. Muhakkak bu
nun içinde de gözleri elmaslı, 
zebercetli taştan Allah vardır .. 
Bu sefer sağlam gi:zlerini ov
duk gitti ... 

Pala Hüseyin arkadaşı gibi 
sevinmiyordu. 

- Bana bak, Kelle .. ·Dedi
ardaşlan kaybettik.. Şimdi 
k?Jirledn eline düşmiyelim. .. 
Alimallah sonra halimiz dn
m:mdır!.. Yol iz bilmeyiz ki 
buradan kaçalım.. Herifler 

polis efendi hanenıc 

gelerek beni Cerrah
paşa hastane'>ine gö
türdüler. "ı >1ı güıı ha~
tanede kaklıın \C ı<;.,u 

gündenlxri de e\/İn1dc 
vatı ·oruın, ç.ılışn1adı-., -
ğıın içrn a ileın 'e ben 
aç kaldık. \'ali I~cvfc
ndi adaletin t ccllisi 
iı;in n1üddei unıuıniJiğe 
nıütekaJdiın istidanı 
<ı, ..! - ıı · n nunıara il 
ı ..! ı - 1 - '.!;,t » tarihinde 
Vil:ı ·eti alivelcrine . . 
h,1, alc e<lilnıiştir. 
·rahl·il·atınıın hir an 

e' el intacının İstirha-
1111 ile fakir Ye an1clc 
ve nan1u~lu hir zavallı 

Y. . ' - ıyecegım .... 
- Ziftin pekini ye, herif ..• 

On! ar öyle kırılmaz, ateşte 

açılır, dış kabugu çıkarıldık
tan sonra içi de gene ateşte 

açılır, öyle yenilir'·-
Kelle, hiddetle kozalağı ye

re attı: 

- Allah belasını versın, 

dedi, peki şimdi ne yapa
, ? 

cagız .. 
[ Mabadi var ] 

Bu sabahi<i koşu 
Genç koşucular hu 

sabah saat !J t!a uzun 
nıesafcli bir l·oşu ) ap
nııslar ye sehrin1izdcki . . 
ko:;.uculardan pek çoğu 
huna i-:tirak etınİ.' !er-. . 
dir. 

olduğ-u111 ıçın lıakkını
da ~ıhl·ünıı l·anunİYe 
ü thik olunn1asını ri~a 
ederin1. 

Hal· ve kanunun bir 
an c ·el tecellisini bck
r orunı. 

AkSi1ra ·, Sofular, 
• • J 
lıuanıhavıldı sol·ak • o 

J 

ltl :\lehnıet bin Süle) rııan 

* G: ri bir vaka 
Size g~ rip ve sa~anı 

dil·kat hir hadiseden 
hah~ deceginı. 

\
7aka bir alını satını 

nıe ·elesidir. A.ulata
' 1111: l\leınlel·etiınizin 
inaruf iktisatçıbnn
<l<ın tanınan hir zat, 
bazı akadarını sat-
• karar yernıİ). 1111 va 

rın y.ıptıkları hiyleler 
I ·üçük bir İt tkik neti
l·e-,inde anla~ılır.n 

estek mektepleri 1 

~leslek nıekteplcri ~ 

NAŞIT BEY TEMSillERi 
Şehzade haşır.da Millet 
tiyatro~unda bugün 

DUSENFON ŞATOSU 
CİNAYETİ 

Facia 6 perde 

hun~ n1ile .1aarif e 
<.k·, redilınektedir. Bu 
ıne ·anda Halkalı zira
at ;ncktehi de ~laaı-ife 
de rcdilınistir. Esasen • 
Halkalı ıncktebi 111es-
dut bir ·azivctte idi. 
~laarif Ycki.lJetinin 
tctl·ikat icrasilc bura
da bir ıneslek ınektebi 
küşat etıncsi n1uhte
ınel<lir. 

Bunlardan birine de 
biz talip okluk. "luYa
fal·at hasıl oklu: dört 
. itz lira pey akçesi ve· 
rildi. c kendi inin 
n1aruf olan sa lısi ·eti . . 
na1.arı dikl·atc ahna
r~ k seı ·t istennıedi. 
Ar.tdan bir kaç güı 
o·ccti. ~ö,·le bir tele-.... -
ton aldıl ... lngiiiz lira-
sı (• 1•ı'l,:Jtı}ye ytil·seldi 
aradaki farkı teskil 
eden(:!ll) lirayı gldri· 
niz. Biz azarJığr 1'ürk 
lira ı ile yapnıış ve bn 
::,Ul"t'tle ıtabık l·al
nııştık; doğrusu bu 
ha 1c şaştık. Siz buna 
ne dersiniz~ 

C.B. 
S.S. - Bu rna 1 sahi-

gece: 
EFELER ARASINDA 

Komedi 3 perde 
•L.m:ılı~~~~aııe 
1 ŞEHREMANET! BU AKSAM 

i ,m ~~, ~ .. '1.·'°- •• 
1111111 

1
1 .• 1 1'1!! ,, ;1~~~~7 

ı·ı +,ı 1 ıı.ııı,, ! !( SARHOŞLARl 
lı t ıl!':lil! ıııtl ıi 8 tablo 

Strindbergt 

1 
terciiı!ı.e eden: 

Şaziye Bfu.iıı banıra 

-
bi ınalını kanunen is
tediği gihi satn1akta 
serbesttir.Siz, kar ını:z
dal·i ı.atın ~hsiı.eti ne . -
olursa olsun senet a!
nıa nıak la hata etıui -

ı · · s· d' ı r sınız. •. ıın ı. n aa t~ 
onun ceza ·ııu l,·cki ·Qr
. llllll/. 

• 
Fransızca dersi 

H rg'lın t:'aat dortten 
;edt)e J ad<ır Fransız
ca der-;i ermtk isti
' orun1. Alnı. k isti
yenlcr b..!yoğiu po. ta 
kutusu ( J' ) nuıuara-

ya tahriren 
J 

e<lehilirler . 
ınüracaat 

L' :\ 
I.;.. ı 
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irtık vusl i dakikası yakl<-a.') mış dem kil Kadın can 
gözfiyla. ban:yor, bahıyor, bakıyoı dı.ı. 

-6~-

l~oş lafı ko herif, dan ke1lbcn olsun ru
iş n1eyda1Kla. Ölecek girdan olnıalar ayrı
adan11 selan1ctlen1işsin, ca bir «f aidei zaide» 
yaşa~acak adaını öl- idi. 
dürtüp iaşesini kadiya ~u karma karışık Ye 
arnıağan getirnıişsin. baştan başa vicdanşi
bir de utannıadan I·en plc!nh'r, tedbir-
önünıde a ğlz açıyor- ler ıep bu kadın 
·un. l)İ) elin1 ki katile ıçın yapılı11ıştı. Ağa, 
gücün yetnıedi. Ya şü çektiği zahnıeti, uyku-· 
kadınları ne diye bu- suz geçen geceleri, bi
raya ürlikledin? 13e rer birer hatırlıvarak 

ol 

koduş, avrat kısnıına derin bir nigahi inci-
el ıni kalkar? züp ile Zihniyarı sü-

A) an hazretleri, bu ziyordu. Arbk vuslet 
hitabı irat ederken dakikasi yaklaşn1ış 
gözlerinin bütün kud- deınekti. Süleyn1an bir 
retile zihniyare bakı- değil iki katlile müt
yordu. Uğrunda cina- tehimdi. Henüz ele 
yetler irtikap ettiği, geçnıeınek]e beraber 
aylardanheri hayalini er - geç ipe çıkn1ası 
taşıdığı, kendisine nıa- n1uhakkaktı. Hele o
lik o)nıak için bu ka- nun bu ağır ittihan1-
dar iştiyak çektiği ka- dan sonra Rusçukta 
dın işte karşısında idi. barınnıasına iınkan 

Evelce candan sev- yoktu. Yılan aeli<rine 
diği Bölükbaşıya bu girse şu kavi ağa 

0 

eli 
kadın ıçın düşn1an l~endisini behenıehal 
oln1uştu. Onun şu bulacaktı. Kadın, şu 
nlüıntaz diJberle hen1- güzel kadın, artık ken
firaş olduğunu düşün- disinindi. 
dükçe ihtiyarı tezelzül Tersenkil oğ]u, bu 
etnıiş, iradesi sarsıl- kanaat]e Zihniyarı 
nuş, vicdanı kararn11ş can gözile tcnıaşa etti 
ve nihayet zavallı ada- ve firaşına nıev'ut 
n1ı idaıua ınahkiıın olan güzide dilberin 
etnıişti. Hüsnıeni öl- bir kadı parçasının 
dürtn1esi, bölükbaşıyı karşısında ayak üstü 
öldürtn1ek içindi. O durınasına dayanan1a
n1eyanda hafiyelikte di : 
kullandığ·ı saracı da - 1·iz - dedi- hanınıı 
bovdurup bahçenin evine götüı·ün. J\ )'ağı
bir köşesine göındür- nın tozuna yüz sürüp 
n1üştü. ölükbaşıyı, af dileyin. Sülüınan 
doğrudan doğruya kati1 ise hanınıın cür-
katlettirıneınesi, kadı- 111ü ne? I~usçukta hiç. 
nın yüreğinde kin u- nıi cdej) ka1ı11adı. 
yandırınanıak fikrin- l{adı efendi, ağ-cn11n 
~en ileri geliyordu. en1rini tekrara nıüsa
Kadın, kocasının kati- raat gösterdi : 
liı1e karşı ihtin1al ki - Ağa hazretleri 
yüreğini kapardı. Fa- nıahzı isabet, nıahzı 
kat onu, l3öliikbaşıyı keraınet buyurdular. 
katil olarak teşhir et- Hanıın kızınu henıen 
tikten sonra dul kala- eve götur, yaptığın 
cak zevcesine arzı n1a- kusuru el-etek öpüp 
filhal etınek te bc's ol~ı- 1 · ı - ~ )ağışlat, yoksa fa aka 
nıazdı. Hatta, Sülcv- hazırdır. · 
nıanın kati11iYri, kaı:ı- z·h · e]}ı-•ı·ı· 11 •111 ~ ... ı nıyar, """ 
sını kendisinden b-=·ll~ı· ı J .... .. ucuna Ye topu \. arına 
lebrit dahi edecekti. kadar bütün bedenini 
Bayraktarın bu ise 
kaı:ıstırıln1an1ası,ınal~-• 
tulün cescdile karşı-
laşdırılması ise tehdit 
ve ağa kudretini fi'Jcn 
ihsas eıneline n1üste
nitti. ağa, kendisi]e 

örten si vah f crace al-
o/ 

tında ıni.iteınadiyen 
titriyordu. 1\lahkeıne
ye getirilnıek bir f elfı
kctti, lakin kocasın-u1 
hasını canile yüzleş
ınek daha ağır bir 
nıusibctti. 1~ersenkli 

oP-lunun bakıslarında, 
C') • 

yeğit kocasının yüre-
ğ·ine tevcih edilen ze-
hirli bir hançerin so-

.::>On Saaı 

Şehzadebaşında 
o A 

Bugün HiLAL sin.emasi Bu gece 

3 muazzam filim ve 3 büyük artist birlikte 
Bugün matinelere: «10» dan itibaren başlanacakbr. 

UN KARENir~ r~ALEK OVBOY ~ OA '/r HIHSIZLARI 
CON JİLBERT 1

1 MALEKİN SON HOT KİPSONUN 
:iRET A GARBC KOMEDİSİ BÜYÜK DRAMI 

.~ ...... ~ ... iye 2 1117 z:ı filim irden 

Kadın luı.rt 1'ollarını boynuma dol d _, anlamadığı'ffl 
bir bu/ıran içinde gözleri yer.il den fırla.mıştı

-177 . Afuharriri: idris 1/ullt.efl 
iiolum J\anadmı lnrılth. H<•ıı, onun hu yumuşat' .. 

Elim ayn{jım ';i•züldü. El- lıh(jmtlan d.-rhal İ"ilifadr .. 
iN· tutar bir y('l'İl ı kalma- yi laı.;,wlachm. 
(ı.. \h madam .• J)ediJl•· 

. \l«;al\, rezil, '.thşi, sC'r- 1 
sC'ri, Nleı)..;iz.. . 'ı!aksız .. · 
Jı(\rif!.. 

Kim mı'! \lu;ı ha~ı nwl-

Uilsen hana J){'f\adar f~Jlll .. 
hk ·c~tıi. 

Pazartesi gününden itibaren(ZEYNEP} unu Si<-ilya lm)<hıt~ı J\ıya-

~~§~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ıl t'Ptli, nrn)·mtm ~urallı ke-

B~n hu hayata clfo~ece1' 
adam dC'(Jildim .. 

Hüyl~ hn hynrak .\.nıt"' 
rikaya g('ldi\jim Hünd(lJ\" 
IJf•ı·i haşııutlan oeeen sC'f" 
!JÜZf'Şllt•ri nıln CYCl '.~ 
ahir birN· birer ve hail" 
me acmdırmali için bil"ill 
üzf•rinc bin kalarak anlfll' 
tun ,.e söziiınü şöyle bi' 
tirdhn: 

h !!:! - }' rata .. 
1 ra1edıyen ı·o~, ' l'.(J E~ t:n Cazip yıld z 1 Hm·aya ı\adar tJl'IC'rdi 
MARİ ONSON un temsili muazzamı 1 r,lhalm11zı hozınali iste-

KUTUP FACiASI 
filmin ilk iraesi münasebetile büyük bir halk kütlesi 

dün A "' • vasi salonunu 
akşam srı sınemanın istila etmiştir 

Bu gayet güzel eserin havi olduğu pek meraklı .ıve heyecan 

l 
aver sahn~ ve tablolannı büyük bir alaka ile takip etmiştir 

Bu filim lzmir fayyare sinemasında dahi irae edil7cektir_I 

• 
1 an 

müdür· yeti en 

mi~li .. 
Dün akşam hayvanat 

hahçt•sind<- hizim ildınizi 
kol J\ola oürii11 ce habi 

' herif hu h.ıhms<-'li dfü:;ıün
rn ii!,;i Y<' biz sinema sPyre
dt•r<_•l\l'll o pat~ oya !JCl('
rek nıadanıi alevhimizc 
zehirlt•nıişt i. · 

\ t' mad,un da sahalı sa
bah t'l'Slll(' hasında bu 

~ .. 
sebt·ı•tC'n surat asn11şh. 
Arlık nP <livc• Yf~ nasıl 

müciaf'aa c-.cJl'hlliı•clim. 
(:lüzünıün ünürulPn kor

kmu; liorJ\t111ç ihtimaller 
hirPr hirt-r rt• mi {)(1Çİl 
yapı ılaı·. ~ 

!Ualilılin hayali bütün 
(•azibt•si, hüt ün fit unu 
il<.• J\ar. una dikilmiş yal

- i~te beni bu halhnde 
elimden ~lal ild tuttu. fC" 
it.ket Y~ s(~falef im arll~ 
hilli sanıyordum. HeyJn1'· 
XcJrndar aldanmışını. ıucıı 
lıus herif size {JClmiş. lfCf 
~eyi . üylcmiş .. ))emeli: bC' 
nh~ı ic;in §imdi yeni 1>rt" 
bahlhlilar haşlıyacalc •. 

- • ·eden"! · 
- ö~·leya .. J>lfuunuz aı1" 

la~ıhnca siz buradan biti 
çılrnraeak ımz. llaşJia ıiC" 
reve has vur ak ıııel'tıll • 'ıı: 

İzzet efendinin idareye vefaen mefruğ bııhınan Cibali4e 
Sivrikoz mahallesinde küçük Mustafapa sokağında atik 3 
cedit 19 1

1
9 numaralı iki bap hanesi bilmüzayede bin liraya 

talibi uhdesine birinci ihalesi bilicrallşubat pazartesi günü son 
ihalesinin icrası mukarrer bulunmuş olduğundan talip olanlarm 
idareye müracaat eylemeleri. vm·ıyoı:clu: 

- .\nıan 
i~c· lrnımt ... 

bu i~i Jrnhil Jwril' ıwşimizi JnralauiyJl' 
cak ve Jwn nehavet 1'1"~ 
lilllcn ayrıluuya ;necbıır İstanbul defterdarhğından: 

Satılık enkaz: Beşiktaşta Vişne zade mahallesinin İdadiye 
caddesinde arsa dahilinde, muhammen bedeii 40 lira 35 
kunıstur. Müzayede 7 şubat 1929 da deftardarhkta yapılacaktır. 

r.llf ı ı ıı il' ıı fi 11 'I' ıı I' I' I' ııı ıı· ı nı ır I' il :r.t ~ ııı ıı Jll ıllınıu:n m ıımıınıı ımm il' fil 11 : .:f llf!!llınn nı l~ 
!t'a u 11111 u f 11 ı ı ı ı ıı ı nı 11111 fi~ i M LE { uınamasında _-

-"--. A ş K ~~ m İrae edilmekte olup her gün :::: 
1 ~ • • • -- _ - büyük bir halk kütlesini ~ 
1 - Dılencılerı '° ~ - celbetmekte olan Ş:\R~ ME- -= 

.. • "'-_ = RENİN meşhur pıyesınden ~ 
.MUMESSiLESI • g~ s muktebes JA!( ~ATEL.~N ~ 

Pala Neorl -~ 1 ve EMM~ LI~. ı~ temsılı ... , 
.,.., o ="- = bı nazın _ 
m lı'JDf ı 11·1ıı rqıLl 1l1llı 1l~11,nı f. ı~m ~ KABUS ~I 

·ıı~ ,~- 111 ~ · • (Lö Vertij) i 
~ Ca)'lli yaveri _ harikulade ~liminden daha = 

~ 
. ' 1111 C% muhteşem hır eser tasavvur -

van Mojukin ı ~Hl~~~·~~;ııı fiili', f ıı 11ff11·: :: rrnr.m ır 
~ .ı l'ertc\ niyal vakfı aka- j 

• ratından: 

• 

Çarın yaveri 

1 İv an Mo \ıkin 1 

Bu gün 

Zirde muharrer emlak yirmi 
gün müddetle müzayedeye vaz 
olunmuştur. Taliplerin yevmi 
müzayede olan Şubabn yirmi 
üçüncü cumartesi günü saat 
onbeşe kadar İstanbul evkaf 
müdüriyetinde Pertevniyal ida
resine ve encümene müracaat 
etmeleri. 

Şişlide İzzet paşa sokağında 
Valide aparhmanı 9 numaralı 
dairesi. Köprü başmda Valide 
hanı tahtmda ~ numaralı pi
yazcı dükkam. Köprü başında 
Valide 'hanı tahtında 2 numa
ralı dükkan ve 2 numaralı oda 
ve mezkur han dahilinde ~ · 

Sinemasında numaralı mağaza. 

Volgaı.. Volga.. 1 Bul~nmuş_ tayy_a_r.~-~-i.le-ti 
.,. . . . .. Tayya~e pıyanko mudunye-

Heyeca~lı ftıtmın ıraesı m~- tinden: Üzerinde « Şube me-
ı a"' bPt l sarıt 18. ~O matı- muru Hüseyin Hüsnü» adresi 

llJ nesind ... Rus hey'eti mııgan- l I yazılı olan bir bilet bulunup 
niyesi ve Balalayka iştirnk müdüriyetimize getirilmiştir. 

il PdPcPktir illi S&hibinin miid~riyetimizc mli-
- racaat eylem sı. 

fa t eden Lu zalin1 he
rifin heı· ı..özü, bir ok 
gibi yüreğini yaralı

yordu. Onun, tltanına
dan, sıkılınadan, ko -: 
casını «katil» olarak 
yadedisi ruhunu büs-
~ ~ 

bütün sarstığından, 

güzel kadın, lıeınen 
henıen hağ·ıracaktı. 

- ){atil sensin, şu 
kavuklu herifte orta-

1111~, iizcrinc pislik sıç
ratnıı~ olnıaınak için 
infialini yendi. J{en1ali 
tela.., ile kapıyı açıp: 

- 13uyurun ef endi.n 
])iyen nnıhzırbaşının 

arkasına düşüp ses
sizce odadan çıktı. İs
nıa il ağ·anın haiil ve 

J\ahil i..,<'.. Elbette lrn
bildiı·. 

.'.Uadam ('t'llH ı)ları sahah-
l«'yhı işi yayuaraya pek 
t\lıi. ''<•ı·('hilh•kt•n n•rnw
mis.. ~c·11imlt• hususi hir .. 
anla~nrn ıwouranıı taliip 
c•i mişt ir. 

Hu ıu·ouı·amm ana h:1t.
larınm ıH'cl(lll ibar<_•l ol
dn(jmıu hana IPkrarl:tl
mazsmız. 

~ll haldC' korkt uijunı ni
hi (l:tlta her Ş('Y mah,·ol-
llHlllll~l ı. 

Hu clt'rdin dc>nısı, hu 
marazın ilıkı h<_•ninı c>lim
d<• ifli. 

ÜYIP hlı· clt.>\·a Yt' t~vıe . . 
hiı· ilık ld, hana zehir ,.e . 
madama :-.ifa olaeaktı. 

.\nc·:tk iues'ch· ıııahh'a· 
ne hh· plc1nla bir az <'Vt>l
ld har ~ı\cl i md "n rücu et
nwk, lwyvmıi iht-fraslar 
ic;in<IP l\aynıyan hu PHi 
he~lik t :ılumu yola !J{\lİl'
m,•l\t i. 

i.te nc•ne bir •~crübe
~izlifiim daha .. l\.arı dalın 
clündPn razı ikPn hen onu 
yola iJPl il•m İ)'(' u{Jı·m:ıyor
dunı. 

llP11wn h<:"ıncn ( laydi..) 
tliyt•cek YaziYPtl< .. hulun
dıİfjunn fark· etmiyor ve 
Y\th·arm1Ya hazırlanıvor-
(Itıııı: . . 
Yava~, fakat ınerhanıP

t inf' ilti<'a et mi~ hir s('sle: 
- .l\iadmn! Declim. O 

ahçı ha'iı olacak herifin 
ncl\adar rezi 1 bir adanı 
oldu\Junu tmmY,~ur ede
nwzsi n iz. 

ll('llH'll f'C'YRJ> '<1l'di: 
- Pis nwndehurun ne 

mal old11(Jtınu hl""n zatPn 
diin al,'iam {J<'ldi(ji n• ill\ 
dc•f,ı nöı•tlüiJüm zaman an
ladmı. nu adamla valnız
clil . \irac·ıların ldı1ıi ~at
nn~, Jdıni d<_• solm(ja f•ıl\
nu~t ı. il iç k iın s<--e i k ler 
'ul\tu. 
~ ~ üt c•mmlivc>n sizin alev-

~ ~ 

hinize aıılnttı. \lJJ) tuttu. 
Hen C'linı<IC'n ueldi(ji lm
dar izz<·l, ikrmn ve iltifat
ta lnısur f'lmedifjim haldf' 
ahmak' lwı·ll', surat una hi
Je bal\maflı. Çok 'urdum 
clnynıaz lrnnı bo{'jul\, Yahşi 

İ~i sizin yihi hen de 
derhal çaktnn. 

olacafinn. . 
- IJ('n olmdar f('na kalP' 

ti ıuivim'! 
- ~. ·c hilevim. nenıil1 

üyle süyledinlz'! t 
- Sc·n söyledllderioJ 

bakıiıa. .:uadeınld ıuatild 
ile, ·eni himaye ettiği İ' 
<;in nlfllrndarsm, aynı alA"' 
kayı hana da uö terirsr11 

sc•ni hc-n de himaye ede" 
rim .. Hiç bir üzüntü ]itti" 

maz .. 
1'1al\~al mahinı .. l\lo,·tt' 

fa im tt Pil baş im da çaı·e 
vok. Hovnurnn büktünı: . . 

- PPki.. lUadanıI. 
DPtlim. Yanmıa yakla~tt 

lıey('camm !]ÜÇ zaptedC"' 
rek: 

- Seni varanıaz seni.• 
nedi. Uiİscıı deıuin. fl' 

ransızlar hu Jmdar soğtl~ 
kanlı Ye inatt;ı olmazlı1•; 
ama hilnıeın sen nası 
oldun?. .... . ı · ııl - Den fıransız d('gt ı 
nıaclanı. 

- Ya .. İtalyan nu? . 
- Hayır. 
- isı>anyol nıu? 
- Hayır. ~ 
- Ru~ Yt"' Ya \hllitıl 1111 

- Hayır .. · Hiç biri d0"' 

()il •. Hen Türliüın.. , 
11\i\ iyelimi kasten ınr~ 

dana lcoynıuşl tun. r 
(Türk) der dNnez ıır 

• dt11 

kesın uzaldaştı{jı 'e .Jtl 
dak hüktflijü hn Y(l ,., 
1Jc1 lld ınadaın da anıı ş , • l 
l\ildl' Jıarl'kPt Pder ve 1>1. 

• . 't 
na hu i-.. J\C'lll'{' YN'-1('1 11 
til\sin<lirh~i JlJ(lehuri o~ 11 ı 
al\ tür lfı (jiinü ~ apdır11111 

tl<"(liıı1. "' 
Hnll.mld Jrnı·ı dah~. '1~!1 

zım<lan (Türldinı) s(}7ll c; ,, 
kur ·ıluuaz nözl("l'İllİ fil I 

in ,\C',11, gibi açlr. Anhll11ıt1 ,, . . ( " 
dıo hir buhl'an içıt• 

1
, 

l\OC'Cllllllll Y(l kalın l\:oUOJ' 
nı ho' numa doladı. tı . t 

Gene keskin tf'r ve J;il 111 
hli J\ol\u u burnuın•1 

defild(_•rine I\.adar saı·stl· 
Güzl~rlnıi kaımdu.ll·· 1,1t - .\h 1natild.. 1Jt111 

hep senin için!. ı1 
Div mn·ıldanarali l~ ,.ı 

I.4atif e ediJıniyeceği
ni «kardeşliğine» if
hanı etn1eyi ati hesa
bına lazın1 görınüştü. 
1\fahalli cürüınde bav
raktarı görüp te ont~n 
katilliğinden şüpheye 
düşenlerin 1\1ustafa -

ğukluğunu hi ·c··diyordu. ğındıı-! 

\'İrkin gözlerinin h<ila 
ensesinde dolaştığ·ına 
zahip olduğundan bir 
an evel sayuşınak için 
istical ediyordu. 

. imlam, Jnüzıuin illeti
n~ ahc·ı hu~ıdaH beklediği, 
11mdu(j11 ve kim bilir hel-
1,i de zorla almıya teşclı
hüs etli{jl ilaca, .,,,ifaya Jm
nı ~amadı(jı i<:in Herife 
kızım~! ı. 

den ·~,t'a unıan nıad111r~ 
deı·(liııe deYa 0Jn1rff' 
zırlandıın. ) 

Kendisine o ·na ilti- J ... ~:1kat, çirl·cfe t:ı.; :ıf- · abadi A r (1\labadi ,~ft 1' 
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1 VAKALARDAır iN'riBAI~AR 1 

llill!ı:ıı::·..-···-·····.. :;:::::::ı::-::::n9'=ı::::::::::::?~::::::: .. :: ~m .. :=..::::::::, lllJJ1!llllll1ı:ıınıııııl 

İnsaf kalmadi mı 
Keçileı·i ele şiı11dj be)rgiı,. 

gibi k11lla11ıyoı·la ! 
\. J • 

Bir çok mesafeler aşarak keçi arabasile Parise gelen aC:. 
Bir Fransız akıllsı ufak bir arabaya koştuğu iki keçi ile 

iltbanm üstüne binmiş, eline kırbacını almış keçilere: 
- Dahi. 

ı._ Demiş ve yüzlerce kilometrelik mesafeler aşarak ta .. Parise 
.,.dar gelmiştir. Allah hem akıl, hem de fikir versin. 

b Sabır r?koru 
uu resıın ne 
kadar za • . 
.manda ya
pılmışhr? 

h B~ .resim meşhur Rus mu-
al'lıri (T olstoy) un el ile ya

P~tnış ve tamamen benzetilmiş 
bır •esmidir. Ancak adet ol
duğu üzere boya, fırça ve 
Ya kalem ile yapılmış değildi 

Hiç boya karıştınlmamış , ı· ol.ıtoyun saçla yapılmış b •· 
lluhte!if ve uygun renkli kadıu resmi 
ııaçl:ırındaıı meydana gelmiş ve bu iş için de tam bin saat 
c;alışı!rrn~tır. 

ıı ı:uııl>a::lıyı yap../ıiliı' ııııs,11 ':: 

l'ftbelasız dükkan
lardan ceza alın

mamosı için 
Şehren1aneti memur

l~rı, tabela koymıyan 
dukkan sahiplerinden 
Ceıayı nakdi almakta
dırlar. Halbu ki yeni 
harfler dolayısıla ta
belacılar çok iş karşı
sında kaldıklarından 
h.ütün siparişleri yetiş
tıremeınektedirler, bi
llaenaleyh Şehrema
!letinin bir miiddet 
•çin tabelasız dükkan 
Sahiplerinden cezayı 
llakdi almaması hak
ltında alakadarana 
tnüracaat edilmiştir. -
Ü~ktor Feyzi .Ahmet. 
F lrengi, belaoğukluğu, cilt 

Prostas, zafı tenasül ve ka
dın hastalıklarım en son u-
5ııllerle az bir zamanda mu
sıı.it şeraitle tedavi eder. 

Adres: Babıalı, cagaloğlu 
Yokuşu köşe başı numara 43 

_1' elefon: İstanbul 3899 

Yıldızlann hayatı 

Zannedildiği kadar 
cazip değildir, bilakis 

Davulun sesi uzaktan hoş 
gelir! Sinema yıldızlarım be
yaz perde üzerinde görerek 
ve hayatlarını, kazandıkları 

parayı gazetelerde okuyarak 
kıskanan, gıpte eden heves
karlar şu resme de baksınlar. 

Sol topuğunu erkeğin avu
cu içine vermiş bu güzel kı

zın, hiç bir korku hissetme
den nasıl durduğunu görsün
ler... Manzaranın seyri güzel .. 
Fakat yapmasına gelince: 

Bizden yana .• "Pardon» ... 

Yeni ekteple
rin .. nşası ihale 

ediliyor •.• 
Vilayetimiz dahilin

de İnşa edilecek 26Mek
tep binasının projele
ri ihzar ediJn1iştir.Dün 
içtima eden komisyon 
bu binalar hakkında 

Beton arme ~tütehas
sısının mütalaasını al
mağa karar vermiştir. 
l\lekteplerin mülha
katta inşa edilecek «20» 

danesinin ihalesi bir 
iki güne kadar icra 
edilecektir. n1üteah -
hitlere beşer beşer ve
rilecektir. 

J{in hk hane 
F atilıle tramvay ca<!desinde 

itimat t:ıyy:ı.::e piyzn.ko şube
sin!'l [zerinde be~ odalı w. 
banyo ve terlto:ı ve eL ktirik" 
havi hant. k•raııkur. 

ı~t~~~ Macera ararken .. 

Saki bey: 
- Vallahı size şaşıyorum, 

diyordu, nasıl oluyor da para 
için sizinle beraber gelen ka
dınlarla düşüp kalka biliyor
sunuz.. Zannetmeyin ki böyle 
bir kadına vereceğım beş on 
liradan kaçıyorum .. Hayir, hiç 
bir helecanı, heyecanı olmıyan 
bu türlü alış verişten zevk 
almıyorum.. Düşünün bir kere 
tiyatroda, sinemada yahut 
tramvayda rastgeldiğiniz şirin 
bir kadınla zekanızın hazırla
yacağı bir tesadüfle ahpap 
olmak, onunla aşıkane bir 
hayat geçirmek dururken ... 
Bazan da günlerce takip ede
rek bin bir müşkülat ile ele 
geçirdiğiniz genç kızla gezip 
tozmak kabilken ... 

Hepimiz güldük ve aşağı 
yukarı ayni cevabı verdik: 

- Senin gibi idealist ol
mak elimizde mi? 

O vakit Rıdvan sesini 
yükseltti: 

- Sade idealist olmak 
kafi değil, dedi, bu hususta 
inkisan hayale de uğramamış 
olmak lazımdır.. Durun size 
başımdan geçen bir vakayı 
anlatayım da bakalım bir da
ha bu türlü macera peşinde 
koşmağa Sakı beyde tövbe 
eder mi etmez mi? 

Bundan beş altı ay eveldi. 
Saat on bir buçuğa doğru 
Şişli tramvayından Beyoğluna 
iniyordum. Araba çok ten
haydı. Ön tarafta iki kadın 
baş başa vermiş konuşuyorlar, 

en arka sırada ihtiyar bir 
efendi otunıyordu.ı Bomonti 
istasyonundan yirmi beş, yirmi 
altı yaşlarında sanşın tam 
benim istediğim gibi minyon 
çehreli bir kadın bindi .Benden 
bir sıra geriye oturdu. Dönüp 
dönüp gölümsediğim halde 

yüzüme bile bakmiya tenezzül 

etmiyordu. Anladım ki çok 
ciddi bir şey. Ümidi kestim, 
uslu, uslu dışanyı seyretmiye 
koyuldum. O sırada biletçi 
geldi. Kadın çantasını açtı ve 
birden haykırdı: 

- Eyvah beş param yok, 
hepsini evde bırakmısım! 

Şivesine nazaran bu bir 
Rum dilberi idi. 

- Aman, dedi, tramvayı 

durdurt ineyim ... 
Tam istediğim fırsat çık

mıştı. Lafa karıştım. 
- Madam müsaade eder

seniz ben vereyim ! 

- Nasıl olur efendim .. 
- Bunu bir hediye gibi ka-

bul etmezseniz adresimi ve
ririm, gönderirsiniz. 

- Ama sade tramvay pa
rasıla iş bitmiyezek ki .. Bey
oğlundan bir çok şeyler de 
alacayim .. 

Garip bir cesaret bana şu 
cevabı verdirdi: 

- Peki onları da alacak 
kadar parayı vermeme müsa
ade etmez misiniz.. onu da 
tramvay parasıla birlik te ad
resime gönderirsiniz .. 

Kırıttı, sırıttı fakat netice de· 
kabul etti: 

- Siz, dedi, bana çok em
niyet gösterdiniz memnun ol
dum, borcumu size kendim 
getireceğim. · 

On beş lirayla adresimi 
aldı ve Taksimde indi. 

* Ertesi gün tam evden çık -
mak üzereydim. Kapı çalındı. 
Hizmetçi: 

- Bir madam sizi görmek 
istiyor! dedi. 

Bakhm o!.. Bir saatten fazla 
oturduk, konuştuk. Fransızcayı 
da oldukça d~zgün söylüyordu. 

T ahi bekar bir adamı yalwz 
başına ziyaret etmek cüretini 
gösteren kadın her şeyi göze 
alınış demekti. 

Ellerinden ve saçlarından 

başlıyarak birden kucakladım. 
İlk önce tepindi, haykırmak 

istedi, sonra sakinleşti. 
Öğleye doğru alelacale çıktı, 

gitti. Rum dilberi demek l>or

cunu bu suretle ödemiye gel
mişti. Çünkü on beş liraya 

bırakmayı unutmuştu. Ertesi 
hafta tekrar ziyaret için söz 
vermişti, fakat bir daha gö
zükmedi. 

Bundan bir hafta evel Bey

oğlunun büyük mağazalanndan 
birinden mendil, yaka alıyor

dum. Yanımda tanıdığı bir ka

dın sesi ... 
A .. Benim Rum dilberi.. Şiş

man bir adamla konuşuyor ve 
beni görmiyordu: 

- Siz çuk iyi adam.. Bana 
emniyet yaptınız.. Borcumu 
evinize kendim getireceğim .. 
Bu zahmet aklımda kalırsa bir 
daha paralarımı evde unutmi

yacağıml.. 

Haydi bakalım beyler bu 
dersten sonra da gelin mace
ra peşinde koşun bakalım! 

A.H 

Galata sahil sıhhiye merkezinden 
Haydarpaşa Emrazı istilaiye hastanesinin 28 kalem erzakı 

mütenevvia ile 115 kalem eczai tıbbıyesi aleni münakasa sure
tile mi!bayaa edileceğinden yevmi münakasa17-şubat 929 tari
hine müsadüf pazar günü saat 14 olarak tespit edilmiştir. 
Taliplerin şartname ve listeleri almak üzere her gün mezkur 
hastane idare memurluğuna ve münakasa günü de Galatada 
Kara Mustafa paşa sokağında Galata sahil sıhhiye merkezi 

masarif komisiyonuna müracaatlan ilan olunur· 

'fÜRKİYE İŞ BANKASI 
Sernıayesi: tediye edilmiş 4.000.000 liradır 

Umumi Müdürlük 

Ankara 
şubeleri: 

Ankara Adana .\~ valık 

İstanbul 'fı·abzoo Zouuuldak 
Buı·sa Ba! : kesir 1\a ys~·ı·i 
İznıiı· Giı esoıı Jl('J'Sİn 

Samsun Edrt•ıııit 

J!üsail ınuanu•ltil, ı·uınlıaı•alar, ,asalar 

e 

(Lila Lee) Amerikanın muh
telif şehirlerindeki revülerde 
çalışırken sinemaya intisap 
etmiş ( 22 ) yaşında bir genç 
kızdır. 

Rejisörler sesini çok beğen
mekte, kendisinin bilhassa 
sesli filimleri ile ilerde büyük 
bir şöhret kazanacağını söyle
mektedirler. 

Küçük Ouğlas F airbanks ... 
Meşhur san'atkiirın oğlu bu 
isim altında daha şimdiden 
tanınmıştır, denilebilir. (Makine 
kuvveti) isinıli filimde sinema
cılar genç san'atkan çok be
ğenmektedir. 

Deşıklaş<la eıelrtrikli 

Fırın 
Moskovadan yeni bir usta 

getirtilmiş çıkardığı Ekmek
ler fevkalade lezizdir. Alanlar 
çok memnun olduklannı söy
liyorlar. 

Bir maaş meselesi 
Mübadele komisyonu 

memurları aylı'.< 
alamadılar! 

~luhtelit mübadele 
kon1isyonundaki me
ınurlar, pe5in n1aaş 
alı dar. Fakat bu nle
murlar, henüz kanun
sani maaşını, işlediği 
halde, alamamışlardır. 
Menıurların şimdi şu
bat ınaaşını da alına
ları lazım gelmektedir. 

Bunun sebebi şudur: 
Kon1isyon maaşları 
hükfımetimizle yunan 
hükfımeti tarafından 
münavebe ile tesviye 
edilmektedir. kanun
sani ve şubat maaşla
rında sıra yunanlılara 
gelmiştir. Fakat Yu
nan hükfımeti tahsisat 
göndermekte bir aydan 
beri geçikn1ekte ve işte 
bu yüzden n1emurlara 
maaşla· .: 1 memek
tedir. 
l\laınafi, hu tahsisatın 

artık bugünlerde gele
ceği ümit ediliyor. 

Sahife n 

(tkl ivutun Haroldü) A· 1e

rikada son zamanlarda r 'Jl

lan ve filim hayatının ıstrr, p
lı bir hikayesi olan bu ff :m 
sinema alemine yeni 
bir şöhret attı: (A..-thur Lake) 
Henüz (20) yaşında olan bu 
çocul: tahmin edildiğine göre 
yakın istikbalin en büyük san' 
atkarlan arasmda mevki ata
r~ 1ctır. 

( Loretta Y ang ) .. genç ve 
küçük Loretta .. [Rickard Bart
helmess J in son filimi olan 
[ Denizlerin Hümması J oynan• 
dığı zaman sinema alemi 
tanımadığı yep yeni bir çehre 
ile karşılaştı ve azası arasına 
hakiki bir sanatkarın daha 
ismini kaydetmek mecburi -
yetinde kaldı. (Loretta Y ang} 
henüz üç filim yapmış olmasına 
rz.ğmen bugün artık bir müp
tedi olarak bilinmemektedir. 

Cerraiıpaşa hastanesi 
ne halde? 

( :\lahadi ikiıwi sahifede ) 

tavla yangınında hortumları 
toplarken otomobil sadmesine 
uğrıyarak mesanesi çatlıyan 
zavallı Rıza onbaşı, ameliyat
tan sonra duyduğu ıstırapla 

ve itiyadın sevkile " Yangın 
var !» feryadını koyvermiş. 

Çıplak bir adam 
Koridorlarda gezinen has· 

talara, yatağında dogrularak 
« Efendi birader, bir cıgara 
ver » diye seslenen bir hasta 
vardı. 

Hastalar meyanındaki yaşlı 
bir muallim, bu hastaya cıga
ra yetiştirmekten aciz kalmış. 
Bir sabah hasta, muallimden 
gene cıgara almış; öğleye 
doğru şöyle l>ir haykırış işittik: 

- Buraya bak be, sabah
tan beri verdiğin cıgara 
ile duruyorum; bir cıgara 

daha ver ulan» 
Zavallı muallim efendi bu 

hitaptan sonra cıgaraya 

töbe etti. 
Cıgara müptelası hasta, iki 

gün sonra ameliyat masasın

dan çırılçıplak, öu,üne geleni 
devirerek kaçtı. e dersiniz 
bir sıhhiye memuru bir cıgarı 
uzatarak onu ameliyathaneye 
avdete razı etti. 

• • [Cerrahpaşa hastanesi hak· 
kındaki birinci yazı dünkll 
nüshamızda çıkmıştır.) 
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Telefon: 
YAZI İŞLERİ 

i,. 120? 
İDARE İŞ~.ı::Ri 

is. 3gr2 
• • .. - • .,. • • ' ' • • ~ ' • .JI.-

Seyri sefain 
Antalya pnsta31 

(Anafarta) vapuru ;~ Şubat 
Pazar10 da 'Ga!ata rıhtımın
dan hareketle [ İ:ımir, Küll,ük, 
Bodrum , .Rados , Fethiye, 
Fin'.ke, Antalyaya gidecek 
ve dönüşte mezkur iskele
lerle birlikte [ Andifli , Kal
kan , Sakız , Çanakkale , 
Gelibolu] ya uğrayacaktır. 

TRAoZUN BIRlhCİ POSTASI 

ALTINCI BÜYÜK 
( REŞİTP AŞA ) vapuru 4 

Şubat Pazartesi 12 de Grlata 
rıhtımından hareketle [ İne
bolu Samsun, Giresun, Tıab
zon, Rlze, Hopa) ya gidecek 
ve dönüşte Pazar iskelesile 
birlikte [ Rize , Sürmene , 
Trabzon, Tirebolu, Gireson, 
Ordu , Ünye , Samsun , İne -
bolu, Zonguldağ J ya uğra
yacaktır. 

TAYYARE PıYANKOSU 
Yeni tertip 

I. nci keşide (]_}) Şubattadır. 

·~ ~ g 
~ 

·~ 1 
~ 

Ü\.H.\.U h El [il: ı . r · ı 

JHÜl\ .\I',\ T: 

---
:.ıu.ouo 
1s.ooo 
15.000 
12.000 
10000 

10000 
LUTFEN DİKKAT EDİNİZ: 

Hareket günü yük ka-bul 
olunmaz. 

Galata köprü 
merkez acentesi. 
2362 

başında 

Beyoğlu 

Mes'adet hknı altında da
irei mahsusada şube acentesi 
İetanbul 27 40 

Bu seneki Tayyare piyankosu şimdiye kadarkilerin en zenginidir: 
SOÇETA İTALYAN1\ 1 - 10,000 lira ve daha yukarı büyük ikramiyeler geçen sene yalnız «3» tane idi. . . . . ' 

Bu sene «5» tir. İsabet ihtimali 0 
,, 67 artmıştır. Dl SERVITS MARITTIMI 

2 - UMUM İKRAMİYE ADEDİ: Geçen seneki keşidelerde yalnız «2,000» idi. Bu 
sene tam: «3,900» dur. Umum isabat ihtimali de tam:'' . 95 (yani iki misli)artmıştır. 

3 - PİY ANKO YÜZÜNDEN ZENGİN OLANLARIN ADEDİ BU SENE GEÇEN 
SENENİN TAM İKİ MİSLİNE ÇIKACAKTIR. 

( BRAZİLE) 
vapuru 5 Şubat 

ı Salı günü sa;ı.t 
18 de sitmar 
levant ekspres 
olarak [ Pire , 

l" ıaçl r nız Bahçekapıda Salih Necati eczane>inde a 1 1 ihzar ettiriniz. Reçeteleriniz taze ede-
viye ile, cid<:li bir dikkat ve istikametle yapılır. D:ıkik idrar 
tahlili 165 kuruştı:r. 

Hal.ıs Balık yag"' 1 Bahçekapıda Salih Necati ec-
• zanesinde taze birinci morina 

balık yağıııın kilo1uk şişeleri 90 kuruştur. Mağşuşiy'!tir•i ;spat 
eden'! bin liı-a v~r. 

Üsküdarhlara müjde ~k~u~a~:aı~~1 ::~ 
şamba, ğöği;slük, şiri~ı;a laJtiği, Cam şirinğ::>, bstik sonda, de
rece gibi bilcür.:ıle eşyayı sıhhıye ile krem, diş macunu, podra, 
kolnn'-"a, esans gibi tuvalet eşyaları uncular sokağında yeui ıtrı
yat ' · .azımı tıbbiye r.::ağazasında ucuzca tedarik edilir. 

Bıça k, çat<>!, V:!şık ve saire sofra ta
kımlarınızı satın alırken kat'iyen siyah
lanmayan ve gümüş takımları yerine 
kai:n olan meşhur ( KLARFELD AL
P AKA) markasından başka r.ıarka 

~,,. vermem<"lerine dikkat ediniz. Her yer-
de (KLARFELD ALP AKA) markası

. ;ın:z. 1:ürkiv" için yegane dipoziterleri: J. Şp. inger 
.. ,, Amon lstanbul Hasırcılarda Medina han No 2-4 

İstanbul Emvali eytam 
müdüriyetinden: 

Adem ağanın idareye vefaen mefruğ bulunan Kartalda ka
sabada Mezarlık sokağında 234-27 numaralı bir bap hanesi 
bilmüzayede bin ikiyüz liraya talibi uhdesine birinci ihaksi 
icra kılınmış ve 9 şubat cumartesi günü son ihalesinin krası 
~ukarrer bulunmuş olduğundan talip olanların id.:reye müra
caat eylemeleri. 

Hil&liahmer Istanbul merkezinden: 
Cemiyetimizin malı olup Balatta Kesmekayada Hammami Mu

hittin mahallesinde 329 arşın arsada kain 65-71, 65-73 atik 
'ole cedit numaralı iki kıt'a hanenin müzayedesi neticesinde
Jti fiyat azgörülmüş olduğundan şubabn 21 inci perşembe günü 
merkezimizde tekrar müzayedeye devam olunacağı ilan olunur. 

Hilaliahmer İstanbul merkezinden: · 
Hilaliahmer cemiyetine ait olup ı:İlizayedesi evelce ilan 

olunan emlakin fiy~b haddi layıkında görülemediğinden 11 gün 
müddetle temdit edilerek 7 şubatta persembe giinü tek'rar 

ınüzayedeye devNJt olunacağı ilan olun·ır. 

Doktorlar, her türlü 
zafiyete kar~i yegane 
~afi deva . 

~BSENOFEll~TOS 
u lanirlnr ve nıemnuııiyetle 

tnv5iye ederler. 
Eçıanclerle ecza depola

rında satnır . 

Operatör 
Ahnıet l~urhaneddin 

Cerrahpaşa hastanesi 
operatörü 

Muayenhane: Beyoğlu, Rus 11 

sefarethanesi karşısında 348 
numara! Suriye çarşısı apar
tımanı 8 numarada. Telefon: . ı : 
Beyoğlu 1615. 1 r...------··· ue,·Jet Jllalha<ısı l 

Napoli, Marsilya ve Cenova]ya 
gidecektir, ! 

(ALBAN0) vapuru 6 Şubat 
Çarşamba günü (Burgaz, Var
na, Köstence, Odesa, Novoro
siski , Batum ve Trabzon J a 
gidecel:tir. 
(UMBRİA) vapuru 7 Şubat 

Perşembe günü 18 de sitmar 
soria ekspres olarak [ Rados , 
mersin , İskenderon, T rablus, 
Berut,Hayfa, İskenderiye, Mar

silya, Napoli ve Cenova] ya 
gidecektir. 

Tafsilat için Gafata merkez 

rıhtım hanında umumi acente
sine müracaat. Tel. Beyoğlu 

771-772 ve ya Beyoğlunda 

Fera palas altında Natta Nas
yonal Türkiş turist ecensiye 
Telefsn Beyoglu 3599 ve ya 

Tokatliyan karşısında beynel

milel yataklı vagon kumpan

yasına Tel. Beyoğlu 2330 ve 
yahut İstanbulda Enimönünde 

İzmir sokağında 8 numarada 
acente vekiline müracaat. 
Tel. İstanbul 77 4 

Müdürlüğünden: 1 
l.-~~~~~--ı 

Bı'iı·ı'ik "l'ı'irk tıiğ(/ıi Sadık zade 
ikinci cildi çıktı 

Biraderler vapurları 
Büyük kıt'ada 982 sahife l(aradeniz n1untazan1 
Jfı'if'l/Ui'.· l lı'isf.ı'İll ve lüks p~stası 

"-ri=ı"' 11. • 0 .. NU ... 
Mücellct olarak fiah: 1 N 

7 liradır. 

~~deh'J l(ıraat 
l ' i'tnıuııcleri 

ıllıll'llıji'.· Jlaliı F'rt!ıri B. 
Lise ve orta mekteplerin 

üçüncü ve muallim mektebinin 
' dördüncü sınıflarına mahsus 
Üçüne.Ü cildin 2 inci cüzü yeni 
yaı.ılarla çıkb. 

Fiatı: 2u kurus • 

vapuru ;) Şubat 

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

Tafsilat iç'in Sirkeci Mes
adet hanı altında eski Loyd 
T riyestino dairesi Tele fon : 
İstrnbul 2134 

.. 

1 

Tamirhan2d ve edebildiği lıiderrı;ıt: 
()tonıobill<..Tİ11. clektı·ik at1tıııııı, l)enİ/. nıotürü 

ve saircnin taınin iı; İn Bo ;ı:hun niiınune 
ta1!1İı·h:ıncsi kü .:adı 

Otomobillerin ve c! ~ niz ınclcı ü i'.e her ne\·i aL1tı elckt.r:kiyc
sinin tamiri için bir nümune tamirhıınes1r i kü~d ey!cciğimızi 
-müteaddit müşterilerimize ilan etmek şeı cf:ne na!! oluyoruz. 
Zikreylediğimiz tamirhaqe,miivekkilimiz R. Bosch esham şirketinio 
gönderdiği tetkik ve kontrol alat ve makinclcrilc mücehhez ol
makla fabrikanın gönderdiği mihaniki bir mütehassıs elektri
siyen tarafından idare olunmaktadır. Tamirat yalnız fabrikamız 
tarafından imal olunanlar için değil sair fabrikadan gelen teç
hizatı dahi tamir eder. 

Akümülatörlerin Şarjı (imlası) ve tamiri için dahi ayrıca tarzı 
cedit olarak, bir stasiyon küşat eyledik. 

Ehven ücret ve teminatlı iş 
Galata Voyvoda caddesinde: J),\SSİRA 

7 

Müddeti tahsil üç ve altı aydır. 
Hususi talebe için yeni bir devre açmış ve kayda bzş

lamıştır. Maadften mtı5aCdak diploma vedr. Asrin enson 
metodunu takip eder. 

ADRES: Bev:ızıt Sabı•ncu han sokak numar 7 

İspirto ve ispirtolu içkiler 

1 

U ınuın ınüdüdüU:i.indc11: 
İdarenin kamyonlarla b:r sene' zarfında vuku bulacak 

nakliyatı ilan tarihinden yimıi gtin sonra ihale edil:nek üzere 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin umum 
müdürlüğün ticaret şubesine müracaatları. 

-~-----

İstanbul Emvalieyt~m 
Müdüriyetinden : 

Ananya ve Marıkanın idareye vefaen mefruğ bulunaıı Sa-
matyada hacı Hüseyin ağa mahallesinde Gümüş Haikalı ~oka
ğında atik 5 mükerrer 5-7-9 cedil 15-17-17,1-19 numaralı bir 
hap dükkanın 3 rubu hissesi bilmüzayedc 350 liraya talibi 
uhtesine birinci ihalesi bilicra 13 Şubat 929 çarşamba gunu 
son ihalesinin icrası mukarrer bulunmuş olduğur.dan talip 
olanların idareye müracaat eylemeleri. -
istanbul Emvali eytam 
müdüriyetinden: • 

Şeirf zeyit beyin İdareye vefaen mefruğ bulunan Üskiidarda 
İhsaniyede Sultaniye ve orta sokaklarinda atik 7-12 cedit 9-16 
numaralı hanesi bin altıyüz lirada talibi uhdesi.de tekurfir 
etmiş isede bedeli mezklır borcu karşılamaC:ığından müzayede 
28-1-829 taı i:ı;n<l n itibaren bir hafta müddetle temdit edilmiş 
olduyn ciheti e alıp olanların İdareye müracaat eyiemeıeri. 

'"".,,. T epebaşında 
:)anı:elize Birahanes 

' ~ 

inde 

Bakü s 
10 tin iü mez 

80 Kuruş 
eyle 

1 

1 

r 

il 

1 _, 
nda 115 Beyoglunda Tarlabaşı 

numaralı muteber bir a 
dinde yalnı: b:r 

ile nez-
efendiye 

mahsus 
Kiralık .. mefruş b ir oda 

1 

1 

' 

-
i"io11 Sıırıti11 ifıiıı iffn/;•;; 

Kuru.~ 

6ıncı sahifede sar.1 'm · 25 
Sinci (( (( 50 
4üncü (( (( 80 
3üncü (( (( 120 
2nci (( " 200 
linci (( (( 400 

Telgraf: İstanbul S.1at 

a 1-3 c-vardır. Oğle<len sonr 
1 rasında ve ya 7 d'!n < 

1 

~ret edilebilir. 
onra zi-

1 
Kirahk ima 

hane 
ıat-

İlt·ı muhteviyatına dikl<at 
olunmakla berabC'r bu hususta 

ınes'uliyet kabul edilmez. 
·--

Gazetemizde intişar eden 

narında İstinyede deniz ke 
kain muattal imalatha 
lıktır. Küçük sınai m 
için pek elv~rişli, de 
dahi kabili istimaldır. 

ne kira-
üessese 
po için 

sokağın· Galatada Voyvoda 
da Agopyan haıııııda 
Şirketi müdüriyetine m 

Bom on ti 
üracaat. 

Fatih sulh icrasında 
Bir deynin temini 

zımnında mahcuz iki a 

n: 
istifası 

det yük 
altıncı 

n birde 
arabası şubat ayının 
çarşamba günü saat o 
Atpazannda satılacagı - ilan 
okınur. 

l 

bütün yazıların hakkı 
mahfuzdur. 

.Abone şartları 
Vilayetler için: Ser.elik 1700 
~tı aylık 900, üç aylık 500 
kuruştur. Ecnebi memleket· 
!er için: Senelik 3000, alb 

aylık 1600, üç aylık 
900 kuruştur 

Şaban 21 1347 -
'/' /, . . (/ l.1'1111 

Çüneş 7.141Akşam17,22 
Oğle 12,27 Yatsı 18,Si 
ikindi 15,5 imsak 5,3 -

l'tes'ııl müdür: Selim Ra9'P 
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