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i üncü Yıl - .\~ 1395 * * * AKŞAMLARI NEŞROLUNUR * * • Nushası her yerde (5) kuruş 

Emanet bir taraf an şehrin ekmeksiz kalmaması için tedbir alırken 
diğer taraftan da fakirlere yardımda bulunmağa karar verdi 

1 • 

O halde ... 
ftübadele 

l1ar ve tipi devdm 

r 'liJO 

Garip sevgi 

Mis tinget 
insandan 

hiç lioşlan
n1ıyorınuş! 

Et fiafları birbirin' 

Emanet, 
ri neden /arklı? 

ederiz! 
. Tutaıılada çıkarı bir yarı

•• 
1rı-Jıaddi zatında yarığm, 

Trenler karlara saplanmış, kurtanl
matan için imdat gönderilmiştir 

fı·<ırar olduğu için acıdır; 
<ıkat · b -zaman zaman /starı-
.1·lıırı qörıiıı gecırcliy-i yarı-
'ıı 1 . . • · ıı ura bakılırsa lıiç te ba-
~ııııı- l . b. ıfı l r/ .~a ge memış ır a e 
euıldir. 
&i:ce <ısıl af el, facıa 

tQrıyuıdarı sonra başladı; 
d 
llııan gazeteleri, 1'atcwla
Q b" 

11 
. ır Yıırıarı mamuresi, 

ıııstemtekesi yanmış gibi 
111er i . s yetere koy uldıılar. 
}' lstaııbulda bir takım 
d 11ııo11lılurırı şurada, bura
/~ ba::ı eml<lki olabilir; 
bQ Qf ne 1'atavlada, rıe bir 
/

1§ko noktada }'wıarılıla -
~ 111 lrerıdileriııdeıı bir parça 
0Yacakları bir zerre bile 
Y0ktıır. 

Fransamn çok ıneşlııır,çok 
malıir ve oldukça da güzel 
lıir Bar artisti vardır. • llli.s-
1'int1et » isminde olan im 
kadın, /ıemen /ıemerı bütün 

. Paris delikanlılarını, bülüıı 
Fransız elılı zevkini teshir 
etmiştir. 

( Yııııaıılılar lıôlci (rum)la 

1 Yurıarılı )yı ayıramıyor
~r'. v.e bu~ıda'. ~·ıımları kerı-

Şelıriıni::in karlı man:aralarrndan bir kaçı 

Genç delikanlılardan özü 
kurıımıış ağaçlar gibi vaklı 
gecıniş ilıliyarlara varıncıya 

kadar biitıin erkekler Mis
tiııgeliıı elrafıııda pervane 
gibi dolaşll"lar. Fakat bu gıl
zel ve f eltarı kadııı perestiş -
k<irlarırw lıiç illi/ at etme:::. 
Etse bile bıı illi/ alm lıudııdıı 
pek malıdut kalır. Onun ye
ydııe ejJlencesi117 insanlar değil, 

ı 1~rı/e bır Jıkırıle bıılııyor- Kar, tipi ve poyraz fırtınası 
•ırç(ı. teklif ederi: : olanca şiddetile devam etmek-
d istarı/ııılda kalem nımları tedir. Riısataneden buğün de 
lı~~ [Jar/ıi 1'rakyada bıraf;. - aldığımız malümat, bu fırtına-

1,d./ıııır: Türklerle mıllıadele nın aynı şiddetle devam ede-
ı-[' illi! lleııı onlar kıırlııl- ceği merkezindedir. Yagdll 

"1•1ış, lıeııı /ıir fıirlıl yoluna karın irtifaını ölçmek kit.bil 
m~· I R ~ k ııyerı ~ıı dostluk mıl - o mamıştır. üzgarın sürati 
i~ :releri /ll'lki lıu sayede saniyede «22» metreyi teca-

lrı.•a r 1 · l · t ·· l ·· b ·ı ·· t · ti" 
11

1° • J e ıııış. ıır ur ıı ı - vuz e mış r. 
lr,~eıı rıııihaclele işleri belki Şehrin hali ... 
lıiy uıı lıcılledilerek bir /es- Rüzgar o kadar görülmemiş 
,~;,~ Çaresine kauıış11111s bir şiddette esmiştir ki şehir-

&._: H. ~ !!!!!d!!e!!!!h!!e!!m!!e!!n!!!!!!h!!e!!m!!e!!n!!!!!!kı!!· r!!em!!!!id!!i!! 

8ttip fükenmiyen bir mes 'ele 

>Ç cThIPJil ~ır Jk <O)~ ruıw ©ıra 
tfuanet, Şirketle muka.
~.1 veleyi feshedecektir 
t· ıı·ı·nuııı.-

ı İl() . • 
tı, 11 P ._ıslaıı-
1 • • oııl<•ri
tı 

ıı ·· d<' nı· ze 01( , 
ı1Jı1ı ~~ıc•yi te
ıh, Ut <'den 
''<I \·1 

~· l <I Y<• •tla 
1~ 1,' llUt·~·ııcı-
1111 .tahnıllft 
ı_ Ilı\() . ""l' · tı ı r
~1. tıı•asııı-
\·"ı ı lniika -en· 
''"ılll ıu fosh<'tli .'eceiji zaıı- ı lık li<'rclinin ü<;l<' iki'siıı 
lll!ht lll(•ktPılir. llunuıı se- lulınaktadır. 
İfa l.'l !lirketın tcabüdünü Şlrk(•l, lt'nlılıüdünü il'a 
11en1- 111<•ınesi Ye c;öııleri ctııwdi(Ji oünlerde hanı
lliisl ıe diikın<•l<t<' taallül Jaı·ın fırtıııalı oldui)uııu 

···ı· ~ e1·18'lllesl<l'ıı·. nh~ .• ·"ıl•tas.· l' »'-' ·~ • iıhlia etmekle ise de Ema-
•lı\h i ~el<'si,_.mavna olnıa- net huınuı aksini ispat 
l~l\ffu Çiu, çoı1le dolmutı, eden zahıt varakaları ile 
''"t d. .~ 1 ha~laınışlır. Ema- bu itiı'azın lıaksız oldu-
''llnu un nıüıeahbidin kıl· i)unu söylemektediı·. Ema-
1'etlni S<\Uiye ail olan üc- net, bu ,·aziyet devam 
1~hhuv~~u~emiş, şirketin etliği takdirde şiı'kelin 
!J~lc•..;, uı~u. ifa etmediği teahhfıt ('lliği İ!.;ii şirk<'l 
1111t ı . nı l otan para ile Jwsahına IJa!_:ikasına yaptır· 
,.. ''1 ve le 1 d ı "''l\d ( e ın iin de rit' ınıya a .arar Yermiş hu· 
11>1• i~~· üzerinden lıuği.in: Jnnmakladır. 
l~tl'11ı)'~· ec•zu l<U'botmok 
tl~ıy· ır. Bu ceza ile ve-

Romanyo sefiri ~idiyor 
Romanya sefiri M. Filaliti 

bu akşam Ankaraya gidecek
tir. 

'11(1l;~.ek Yövmiyelerln 
' ı::;irkl'tln bir ay-

düşmemiş dam, lavhası uçma
mış dükkiın kalmamıştır. Bir 
çok yerlerde kar evlerin ka
pılarını kamilen kapamıştır. 

Çeşmeler ve musluklar kami
len donmuştur. Hararet nakıs 
«8» derecedir. 

Bir çok hanların ve camile
rin alemleri, uçmuştur. 

Şehrin mülhakatı ile müna
kale imkanı kalmamıştır. 

Sokaklarda dolaşan kedi, 
köpek ve emsali başı boş 
hayvanlardan ekserisi donarak 
telef olmuştur. 

Kağıtane köyünde T oma 
isimli bir adamın soğuktan 
donduğu rivayet edilmektedir. 

Di.ikkt.\nlar da kapalı 
Bugün şehirde mevcut dük

kanların üçte ikisi kapalı kal
mıştır. Bu dükkanlar meya
nında kömürcü dükkanları da 
vardır. Hayır rnüesseleri ile 
bir takım hayır sahipleri ha
rekete geçmiş ve muhtaç lere 
kömür tevziine başlamışlardır. 

İnsanı kurtaran köpek 
Dün akşam tanıdığımız bir 

zat Ak.sarayda karlara gömü
lerek donmak üzere iken 
düştüğü yere bir köpek 
gelmiş ve bu zat ancak köpe
ğin boynundaki zincire yapış
mak ve ka:çmakta olan köpe
ği bırakmıyarak sürüklenmek 
suretile kurtulabilmiştir. 

V csaiti nakliye 
Şehir dahilinde dündenberi 

vesaiti nakliye müşkülatla iş
liyebilmiştir. Üsküdar tıram
vayları bugün hiç işliyeme
mişlerdir. 

İstanbulda şirket yollara tuz 
dökmüş, sabaha kadar traın -
vay işlemiş, bu suretle müna
kalatı temine muvaffak ola -
bilmiştir. Fakat münakalat 
çok gayrı mımtazamdır. Ro -
morklu tramvay işletmek im -
kam yoktur. Bütün hatlarda 
tek tramvay işlemektedir. 

Şark demir yollarında 
Şark demir yollarında da 

( ~lahadi ikinı·i sahifl'd<' ) 

lıuyvanlar, /ıeın de valışi 
Jıayııanlar teşkil eder. 

/lesiıııdc gördüğiimlz gibi 
111ıs liııyel boş ı:uf;illerini 
ualışi tabialli olan yabarı 
ı«ekleri arasıııda geçirmek -

'ir; ve büliiıı paris ycııçlf.iji 

.1/r~lııır .llis linycl ııe 
Sl'L'f/i/ilı:ri 

ıil' kl'ndilerinden dalıa /ıalıli
!Jar olaıı bıı e~eklt're [Jıple 
d 11 ll'kli'di r. 

İpodrom bulunuyor mu? 

caaaıoaıun
da ki hafri 
yat mühim 
bir safhada 
Çağcılo!Jlıırıda kanalizasyon 

i 11:.watı esııa.w mla bıılımaıı 
la§lar ve iskeletler ıizeriııe 

lıııfriyalııı /ıai:::i elıenııııiyel bir 
şekil iklisap ell(ijini ya::nıış -
tık. 

Soıı gıinlerde yeniden ora
-da. bir çok şeyler çıkmıştır. 

lııgilizler llarajiııdaıı iki 
seııe Sultan Alı mette haf riyal 
icra edilerek. araııılınış olan 
İpodroıımrı şimdi Cağalonda 
kanalı:::asyo!ı inşaatı yapıları 
yerde oldııywıa dair de ema
reler mevcııllıır. 

Diğer taraftan, hafriyat 
esııasmdıı tesadıif edilen delı
li=i111si yerlerin, Yerebataıı 
Sarayıııııı bir ııcıı oldıığıı da 
söylcıııııektedir. 
. Bıı lwfriyatııı verecği rıelice 
ıfr l'Cn<'bi/er de al<ikadar ol -
ııw ki adı r: cır. 

,, ,, 
onune 
geçecek 
Domuz satan 

kasaplara dair 
bir karar 

Et fiatlarının semte ve hat
ta mahalleye göre değiştiğin
den şikayet eder dururuz. 

Fatihte 100 kuru~a saWan 
koyun eti, Balıkpazarına (90)a, 
Beyoğlunda (110) kuruşadır. 

Emanet iktısat müdüriyetine 
göre bunun sebebi şudur . 

Her et üç nevidir: Ala, ev
sat, edna. Bunlann toptan sa
bş fiatları başka başkadır. 
Kasaplar muhtelif fiatlarla 
aldıkları retleri bir nevı ınuş 
gibi satarlar. Bu yüzden de 
anlattığımız fark husule gelir. 

Emanet bu hilekarlığa mani 
olmıya karar vermiş ve etle
rin üstüne nevilerini gösterir 
damgalar vurulmasını mezba
haya bildirmiştir. 

* Domuz eti satan kasaplHın 

ka cins et satmamaları 

ı:ıundan bir müddet eve! ka
rarlaştırılmıştır. Bu karar 
ahiren refolunmuştur. 

Domuz kasapları dükkan
larının tahta perde ile bölün
müş bir kısmına koyun ve 
sıgır eti de satabileceklerdir. 

Tipili havada bir vapur yolculuğu 

Keyif vakti gelince ... 
Akşamcılar nerede olsa• 
lar ;~in kolayını buluyor 

Havanın ~ 

günden beri 
şiddetli bir kar 
tipisi yapması, 
şehrin deniz 
aşırı yerlerin -
de oturan!arı 
müşkülata dü
şürmüştür. 

Filhakika dün 
bütün şiddeti
le devam eden 
kar tipisi va -
pur münaka
latını sektedar ;.ı:ş ve bazı 
vapurlar yolcularını gidecek -
!eri iskelelere geç ve giiç

1 
bir 

halde çıkarabilmişlerdir. 
Havanın bozukluğu yüzün ... 

den yarım saatlik mesafeyi 
bir buçuk, hatta iki saatte 
tutabilen vapurlardan birinde 
dün gece, garip bir eğlence 
olmuştur. 

Tipi yüzünden bir türlü is
keleyi tutaınıyan vapurun alt 
kamarasında bulunan üç, dört 
akşamcıdan biri, arkadaşlarına 
şöyle bir teklifte bulunmuştur: 
· -Anlaşılan iskeleyi tutmak 
için bir iki saat burada sayık
lıyacağız.. Malüm ya, vakit 
gelince elim ayağım titriyor. 
Görüyorum ki siz de uyumak 
üzeresiniz. Herkes kendi şişe
sini çıkarsın. 

Evde içeceğimiz yerde 
burada içeriz. Büfeden de 
istediğimizi bulmak mümkün .. 
Şu küçük sandalyelerden biri
si bize güzel bir masa olabi
lir .. Ne dersiniz? .. 

Bu mülayim teklif, bir ara
da oturan akşamcıları harek~ 

te getirmiş, iskemle masa 
olmuş, ceplerde bulunan ye
mişler çıkarılmış, büfeden 
peynir ve saire tedarik edil
miş ve nihayet şişeler de 
meydana çıkmıştır. 

Vapur, tipinin şiddetinden 

ilerliyemezken, bilhassa me
raklı yolcuların endişe ve kor

( l\lrhadi ikinci sahifede ) 

MÜNDERİCAT 
2 - nci sahifemizde 

Telgraf haberleri, Polis 
haberleri, Niçin?, ve saire. 

3 - nci sahifemizde 
Günün tarihi, Seyit Ali 

reis. Kari sütunu. 

4-ncü sahifemizde 
Bir avuç kW, Serseri. 

s -nci sahifemizde 
Sinema sütunu, Dünya 

şuunu. Saat «13~ ü hiç 

çalar mı?. 



Sahife 2 

SERVi Bl'RNU... ITel g raf'I 
Gaz depola• ;laberlerl 

rı arazısı

nın tapola
rına bakı

lıyor 
Servi burnu gaz de

poları için defterdar
lıkça vazedilen vergi
ye bu depoların sahi
bi «Standardoihı ida
resi tarafından itiraz 
C( ilnı :s ve tenıviz . . 
hey'eti vaziyeti tetkik 
için buranın tapu se
ncdatını isten1iştir. 
Bu tetkikat neticesin
de şirketin bazı fuzuli 
işgallerde bulunduğu 
tezahür edeceği zanno
lunmaktadır. Esasen 
evelce bu sirket tara-• . 
fından Usküdarda Se-
linıiye civarında İnşa 
edilen depolar nıes'ele
si hakkında bazı ihti
lafa t vardı. Kompan
yanın Selimiye Kışla
sına ait arazii milliye
ye tecavüz ettiği iddia 
edil rııekte i<li. 

Tipili havada bir vapur 
yolculuğu 

(UirııH'İ snlıifı-ıll'n mahal) 

kul:ırı artmış, takat bütün 
bunlara lakayt kalan üç, dört 
akşamcı alt kamarada, sanki 
b:ışka bir alemde yaşıyorlar· 
mış gibi, içkilerine başlamış· 

lar, kafalarını dumanlandır· 

mışlardır . 
Vapurda bulunanlar, her 

türlü endişeden azade bulu
nan bu akşamcıları hayretle 
seyrederlerken, berikiler rakı
larını içmişler, batta gazel ve 
şarkı söylemişler , nihayet bin 
müşkülatla vapurun yanaşa

bildiği iskeleye kendilerinden 
geçmiş bir halde çıkarak ev
lerine gitmişlerdir . 

Yunan pamukla
rı hasta 

Yunanistqn paınuk

larında hastalık zuhur 
etmiştir. Yunan ziraat 
idaresi hastalığın sira
yetini menetmek için 
pamuk çekirdeği id
hal edilmemesini talep 
ev lem iştir. 

Madenlerimiz 

Fosfat ve l(ttrşun 
n1afleı1l<'rİ 111cy

flaı1a çıktı 
i\loskova 3 (Hususi)

Anadoluda tetkikat 
yapan bir Rus hey'eti 
iln1iyesi, orta Anado
luda çok zengin fos
fat ve kurşun maden
lerine tesadüf etmiş
tir. 

Kabilden 
• lngiliz sefirini 
çağırdılar 

Berlin, 3 (Hususi ) -
Ktıbildeki İngiİiz sefi
ri « Sir Han1f ris » in 
Hindistana avdet et
n1esi lüzun1u bildiril
miştir. Sir Hamf ris 
Baha Saki ile iyi ge
çinmekte isede, idaresi 
nıuvakkat olan bu 
adam devrildiği tak
dirde, İngiliz sefirinin 
vaziyeti müşkülleşe
cektir. Bunun içindir 
ki kendisi Hindistana 
çağ1rı ln11<:.t1r. 

Borsa.ez/ık 

Miiral{abe 
altında ya
pılacaktır 
" B. M. M. » nde borsa ka

nununun müzakeresine başla
nmışbr. Bu kanuna göre, bor
sanın asli azası bazı mükelle-

' fiyetlere tabi tutulmuşlardır. 

Bu esaslara göre bu aza Tür
kçe bilecek, orta tahsil sahibi 
oldcaklardır. Simsar sınıfı kal
dırılmıştır. Acenteler maliye 
vekili tarafından tayin oluna· 
c.ıklar, başkaca biç bir iş 

yapmıyacaklardır. 
Acenteler bükümete vere· 

cekleri teminattan başka müş
terek sandık dahi tesis ede
ceklerdir. Esham ve tahvilat 
vergisi binde yarıma iblağ 
edilmiştir. 

Hava oyunu oynanmaması 

için bir mürakabe heyeti 
teşkil edilecektir. 

Alman sefiri geldi 
Alman Sefiri Her Nadolni 

Cenapları bugün Ankaradan 
avdet etmiştir. 11 Şubatta 
gelecek olan Emden Kruva· 
zörünün resmi istikbalinde 
bulunacaktır. 

/ / ,, 

NICIN?~~~ 
-110-

- Benim canım sıkı
lıyordu, teselli etmek 
istedi. 

- Canın neye sıkıl
mıştı, o kahpe kız sizi 
nasıl teselliye girişti? 
-Hanımf endin in nıi

safirle salona kapan
ması gücüme gitınişti. 
Ağlıyordunı. ~tarika, 
gözlerinı.i sildi, erkek
lere aO-lamak yakı~
nuız dedi. 

- Sonra? 
- Sonrasını 

bilmiyorunı. 
Ya ilahi 
Dalgın-

" 

lıkla, şaşkınlıkla ne 
yaptığınıın farkında 
değilim. 

- Ayıp, beyfendi, 
ayıp. Nerimanın üstü
ne l\farikayı sevmek? 
çok iğrenç, çok iğrenç. 

- Ne yapayım kal
f acığını, yüreğim üzü
lüyordu. Aklım başım
da yoktu. 

Lalinur, ihtirasının 
en ınüziç anını geçırı
yordu. Hurren1i ulu 
orta isticvap ederken 
için için alev :.ılını~tı. 

Son Saat 

Kar ve tipi devam ediyor 

dUoea ar 
[ 1 inci sahifeden mabat 1 

Kapıları karla kapwıan ru
lerılen biri, karu gömıilerı bir 
otomobil İie bir tu11ulıyı111ı: ı 

ülıiıııılerı kurtaran köpek 
münakalat münkatidir. Ekspres 
ve konvansyonel gelmemişler
dir. Dün gece « 6,20 » şehir 
treni Bakırköyünü geçtikten 
sonra kara saplanmış, yolcuları 
müşkülatla kurtarılmışlardır. 

Bu sabah şark demir yolla
rında banliyo tirenleri işliye· 

memiştir. 

Yol ağızlan açılıyor! 
Nezafet işleri amelesi yallan 

temizlemekten menedilmişler· 

dir. Yalnız ekseri yol ağızları 
karla kapanmış olduğundan 
bütün amele buralan açmakla 
meşguldürler. 

Tramvay şirketi tevekkuf 
mahallerini ve yollan kendi 
amele.sine teınizletmiştir. 

Limanımızda. .. 
Fırtına ve tipinin limanımız· 

da tesiratı devam etmektedir. 

Önünde diz çöken, iki
de bir elini öpen güzel 
katibin saçlarından u
çan ıtrı n1üskir, bütün 
bedeninden tereşşüh 
eden kavi gençlik, ba 
yıltıcı bir madde ha
linde yüreğine dökülü
yordu. Yavaş Yavaş 
gözleri bulanıyor, du
daldarına titrenıe ge
liyordu. Nerin1anın, o 
sırada, Kaınran beyle 
ne uryan ve ne şatır 

sahneler yaşadığını, 
önündeki şu tendürüst 
erkeğiµ de hizn1etc 
anıade bulunduğunu 
düşündükçe içindeki 
ateş, iı· · •desini ;al·:p 
l·a' ur l) o. du. l~u huh
ı a n ı i .• :, "!> ~ ıı ~ s · ı~ · •. 

Dün gece Haydarpaşa ve 
kadıköyüne vapur işliyeme· 
miştir. Adalar ve Anadolu 
ciheti postaları yapılmamakta
dır. Bu sabah yapılan posta
lar da gayrı muntazamdır. 

Haliç vapurları da tipiden 
müteessirdir. Esasen öteden· 
beri gayrı muntazam olan bu 
postaldrın büsbütün bozulması, 

• Haliç sakinlerini çok müteessir 
etmiştir. 

Haber alınan kazalar 
Limanda kazalar da olmuş

tur. Haydarp.tŞa mendireği 

önünde bir yelkenli Seyrise· 
fain vaduruna, diğer bir yel
kenli de mendireğe bindir
miştir. 

Yelkenci zadelerin «Anado
lu» vapuru Sirkeci rıbbmma 
bindirmiştir . Haydarpaşa 

mendireği önünde . bulunan 
Anadolu demir yollarına ait 
muş batmıştır. İçinde bulu
nan nöbetçinin b ay atından 
haber yoktur. 

Anadulu demir 
yollarında 

Anadolu demir yollarında 

da seferler sektedar olmuştur. 
Maltepe ile Kartal arasında 

iki yolcu tireni karlara sap· 
·lanmıştır. 

Haydarpaşadan yollan aç· 
mak üzere bir kar makinesi 
tahrik edilmiştir. Saplanan 
tirenler henüz kurtarılmamıştır 
İçerisindeki yolcular için im· 

zihnini işgal eden ye
gane nokta, müsmir 
bir hücun1 tarzı intihap 
etınekten ibaretti. 
DeJikanlıyı vehleten 

kucaklamayı çirkin, 
aşktan bahsetıneyi gü
lünç, beklemeyi ise 
zait buluyordu. Nihayet 
o ğünkü maceradan 
bıı hususta da istifade 
etn1eyi n1uvaf ık buldu: 

- Sözünüze inanamı
yorun1 -dedi- hakikati 
benden sakladınız. Bu 
ciheti size de ispat 
edeceğinı. 

Hurren1 , dizlerini 
ycr(?en kaldır111ıyarak 
Ye e!le ı·ini ı.>·üzd !·alta-, . 
ırı . ·u n • :t\ ı lleı·indcn 

manet 
F al{irlere var-

• 
dım edecel{ 

Tedbir alınmışbr. 
Ekmek sıkınh· 
sı mevzuu bahs 

değil 
Bütçesinde tahsisat bu

lunmall}asına rağmen ema· 
net kömür dağıtmak sure
tile fakirlere yardımda bu
lunmaya karar vermiştir . 
Bugünkü Cemiyeti belediye 
içtimaında bu hususta tah
sisat istenecektir. 

Ekmek buhranı 
Kışın gösterdiği bu fev

kalide şiddet pir ekmek 
buhranı tevlid edecek midir? 
Emanet iktısat müdürü·de
mektedir ki: 

- Yaptığımız tabkikdt 
neticesinde bunun imkansız 
olduğunu anladık. Bütün 
fırınlarda onar günlük un 
vardır. olmıyanlara da temin 
edilecektir. 

1:-'alk müsterih olsun. Dün 
akşam bazı fırınlarda ekmek 
bulunmamışsa da bunun se
bebi Unsuzluk değil elek
trik cereyanının kesilmesi ve 
yoğurma makinelerinin işle
memesidi. El ile yoğurul
masma müsaade verdik . 

Tekrar ediyorum: ekmek 
<ı•kwnt.-ı imk?n~·nlır. » 

aat tır.oo. go.ı.::ı ~r.ımıidr. 

Açık denizlerde 
Marmarada lehülbamt bir 

kaza vuku bulmadığı anlaşıl
maktadır. 

İzmir vapuru Geliboluda 
Marmara vapuru Armutluda 
demirlemişlerdir. 

Karabiga da karay oturan 
İtalya bdlldıralı «Hümanitas» 
vapurunun mürettebatı terki 
sefine etmişlerdir. 

İstanbuldan kurtanlmalan 
için istimdat eylemişlerdir. 

Karadenizdan henüz kaza 
haberi alınmamıştır. Yalnız 
dün akşam boğaz haricinden 
telsizle bir istimdat alınmış 
ise de hangi vapura ait olduğu 
anlaşılmamıştır. 

Seyrisefain idaresinin Ka
radeniz vapuru Pulathanede, 
cümburiyet vapuru Rizede bu· 
lunmaktadirlar. 

Seyrisefain idaresine gelen 
malümata nazaran Giresondan 
ötede munakalai muntazamdır. 
Fırtına ve tipi yoktur. Kara· 
denizden limanımıza gelen 
bir Rus vapurunun Anadolu 
sahillerinde karaya oturduğu 
ve bu vapurun « lıiç » vapuru 
olduğu söylenmektedir. 

Telgraf muhaberah 
Posta telgraf başmüdürü 

Hüsnü bey telgraf mubaberatı 

ayırmıyarak bön bön 
baktı ve sordu: 

- Nasıl? 
- Bir kere ağlamanız 

yalan. Hanımf endi ile 
nıisafir beyin salonda 
baş başa kalmaları 
sizi niçin ağlatsın? 
Eğer bu gibi manasız 
şeylere ağlamanız icap 
etseydi şiındi inim ininı 
inildemeniz lazımge
lirdi. çünkü misafir 
bey yukarıda yatıyor, 
hanın1f endi de keza yu
karıda. Onların belki 
bir yastığa baş koy
dukları niçin hatırınıza 
gelmiyor, gözleriniz 
neden yaşarnuyor? 

Mabadi var 

4 Şubat 

151 numaralı Şişli - Tünel 
arabasının arkasına asılan ga· 
zste müvezzii Ömer, biletçinin 
bağırması üzerine tramvaydan 

1 v, 
atlamış, süratle gelen 135 ıtir 
numarali otomobilin altında 
kalarak iki ayağı kırılmıştır. clu 
çocuk hastaneye yatırılınış, k~ 
şoför yakalanmıştır. 

Bacağından 
vurdu! 

Dün gece saat yirmi dörtte 
Sirkecide bir cerh vak'ası ol· 
muştur. Saat onrlanberi Cüın• 
huriyet Birahanesinde rakı 
içen sabıkalı Alaettin hesap 
meselesinden birahane sahibi 
İbrahim efendi ile kavgaya 
tutuşmuş , neticede tabanca• 
sım çekerek İbrahim efendiyi 
sağ bacağından yaralamıştır· 
Alaettin yakaldllmıştır. 

.Bu havada ... 
Haydarpaşa Jıaıııllanndarı 

çolak İsmail dıirı akşanı 
denize dıişen şapkasını alırkerı 
ayayı kayarak ılerıize dıiş ~ 

mıişse de derlıal Jwrtıınl ~ 

llllŞlll'. 

Bir yangın ı 
Nışantaşıııdcı A/ımel bey 

sokaiJırıda gıimrıik menııırıı 
11/ımel efeııdirıiıı 35 mımara~ 
lı evinden ya11gırı çıkmış, 

siindıi l' ıilmıi~lıi /'. 

hakkında deıniştirki: 
«- Rumeli mubaberatı ta• ' 

mamen bozuktur. 
Anadoluda sadece Ankara, 

İzmir, Bursa ve sair bir kaÇ 
şehirle muhabere ediliyor. 

Mamafi hatların tamirine 
başlanmışbr. » 

Avrupada da .... 
Sofya, 1- kar yanın metro 

irtifaa çıkmıştır. 
Budapeşte, 1 - Fevkalade 

şiddetli kar fırtınaları deınit 
yolları münakalatında büyült 
karışıklıklara bais olmuştur, 

bu cümleden olarak 13 batt• 
münakalat münkati olmuştur· 

İzmirde bir müsadcııı' 
İzmir limanından hareket 

etmekte olan " V anderze " 
acentesinin «Eksport layn) va• 
puru kaptanının yanlış mana"• 
ra yapması yüzünden mendi• 
reğe bindirmiştir. 

Vapurun bu kazası pek deh• 
şetli olmuş, bir mavna ortasın• 
dan yarılmış, yüklü bir diğer 
mavna da halatlarını kopat" 
mıştır. bu kaza hakkında ına• 
halli liman idaresi tarafındaJJ 
tabkıkat yapılmaktadır. 

Yilmaz da oturdtJ 
Türk bayrağını baJll~ 

«Yılmaz» vapuru da bir J<ıaÇ 
gün eve! Kuş adası civarınd• 
karaya oturmuştur. Vapurıııı 
tabiisine çalışılmaktadır. 

Mektepler 
kapanmıyor 

Bu ..sabah, kış hasebile ıne1'' 
teplerio tatil edilip edilınİYe; 
ceğini Maarif Emini Bebçe 
beyden sorduk. 

«- Ne münasebet, mekteP' 
!erin tatili mevzuu bahis de' 
ğildir.» Cevabını aldık. 

Bir vapur mu battı? 
1'1ermeris açıkların" 

da denizde yüzen ıooO 
kadar kereste görül" 
müstür. Bunların ~·ı.ı . ... 
batan, yahut f ırtıll~ ~ 
dan yükünü ataı? hl~ 
vapurun hanıulesı <> 
duğu tahnıin ediliyol'> 



I1 ~ fglı ı ı < l<t 
t ... Ctnubi ve vasati Ef
. ~anistan halkı Kralın 

hl' enırine girdiler. 
dı 1 "~f6dn•s~nda vaziyet kralın 

• tıı . k 
d. e 1 .i~ etmekte devam 

Hakz hiddet 

1 lıei li Scll"k 
j 

1 <lr111iı,. 

lıııı<lttll 
• 

Si-
~ 

l(~t' t).tc1. .. ~ ünel f 'Yor. Cenubi ve vasati 
ga· lt~ııistan halkı kralın emri Dün sabah, Rumeli hattında 

çinin ~:a irn: ·• ir. lngilizl~r d.! şirketin h ılka karşı gösterd gi 
dan e r Hiküme inin artık nüfuz laubalilik yüzünden ciddi bir 
~351 ıtlr 

1
ehcmmiy._t · k 0 :madığmı vak'a \ıknıasına ramak knl-

nda a etıne!,tedirler. mışken, baLJ mutavassıtların 
ıştır· d~~ ~caver kabilesi Hint hu- · mudahalesi ile hadise bastı-
ınış, k~ı u " aşar. k F.fganistanda nlmıştır 

n F.şmcri ·~ga etmiştir. Hadisenin sebebi, son B.-

ltt 'lı E.. N!. M. Fort w. ıkave- manda An<"clolu hattı da da-
~ıı) llıı ki"ci m.izakeresinde ka- h:l olr k ıiztre Şark demir ' 

U f et · iı-. yollan idar in vagonları 

;,on :'.)aat 

Buda heykelinin yalnız başı bört beş adam 
alacak kadar büyüı<tü, gözlerindeki elmaslar 

Korsanların gözlerini karartmıştı ... 
-J 2.)-· J!ıılıurriri: Jpt11llalı Zİ!f t 

Tekrar yukarı tırmanmak , 
için başlarını kaldırıp baktı
lar. Pala Hüseyin : 

- Kafanı kc:s, Kelle, bu
rası çok yüksek galiba ... 

Dedi . Kelle Bekir yolun 
kenanna gelip etten b;r sü
tun halınd , dinıdik durdu 
Pala bir sıçrayışta arkadaşı
nın b, şına basarak yükseldi, 

Kelle Bekir bulunduklal"' 
yerden heyk li gö ... ü P" tetkik 
ed.yordu. Belınden haaçerinı 
sıyırdı: 

- Eyvallah, Palacığ m! .. 
Dedi, menfezin içine yürüdü. 

Pııia Hüseyin o:ıun kolunu 
tu 

- • 1.reye gidiyorsun, koca 
sere m1 

Dünya nüfusu ' 

:\ ı ı t ·eti( i l{i 
\ 

Sahife -! -
!1. Çiçecin 

( '\ ı ı ı el" ( 
111 i ı,,. it l • i 1 1- ı tiı ıiz(J<~ ıı~ .. 
Sel J ll ) ) ı 1l11-

'1\ıtulan bir istatisti
kc nazaran son virn1i 
sene zarfında dünva-,, 
nın nüfu ... u yüzde "~ 'ı>ı 

, <l rece.,inde artnııştır. 

() suretle ki bugün 
ı dünyaC.a « !! •> ınilYa ı· 
' insan Yarı. ıı·. Bu iki 

'' il varın cc ıL1 ıııı n1ih onu . . 

1( tl ( l tl ]" 1 r ' "(. 
ı ıı< · a] 7 

( 

Rus hariciye komiseı i mcs, 
yö Çiçennin mcmleketim"ıe 
glecegıni yazmı•tık. Ank._, a
dan gelen diğ•r bir telgra:'.a· 
da elvevın mcnküp bir v-zi-

örtte . ~Yeni Güınrlik tarifeleri isıtım•ma• .dır. 
ı ol• 11' l·M. ne tevdi edi:!lliştir. iL m •·· .. tiı;

0

!'e r~ğ-
ı kendısini yuk.ırı çekti. ... Kelle kızdı : . j , Tupa. • .•• ıoıı ı il ·onu 

1 yette bulunan ~abık Rus h r• 
biye kom:scri mo5yö Trocki
ni kül[Ü;n n'n l!luvafaka•ıle 

şchriı:ı ze v.e•ccc:qi b.I<l.ı. miş
ti. Bizim y, ptıg 11- t.ıhı··ı~~ta 

nazaran ~imdilik memkk .i
mi.le gelme:;i mevzuu b ıan 
Ru.> har:ciye 1 om"5 ri Çi ın 

yddaş .. r. Mum il yh ral:ı, • ız-
1 gı dolayısile yeV"ll ı::ırz m 

lul ıl'! nak .:ıdır . 

ürn· . Ürk-Macar muahcicsi "n men halk vagonlann yene 
rakı b~ 1~ .. ınünasebctile Pcrtede bermutat ıs v oldıiklan-
esaP ~ılıııı Ur){ günü ve gecesi ya- nı görüne feryadı bastırm•ş-

ibİ il Ş.: hararetli tezahürat icra !ardır. Zira bu vagonlar, 
gaya ıııı Cir. ısıtılmamış olmalarından sarfı ' 
anca· ~~ llüsumat U. M. Ihsan B. nazar, aralıklardan giren kar-
ndiyİ .lf. Ank.:ıradan gelmiştir. l.ırla oturulacak yerler kami-
ıştır . ne/Znıir mmtakasının 1928 len ortülü idiler. Bunun üze-

~3J 1 Zeytl yağı r oltesi rine h:ılk, ilk fesiıdıif ett i 
· 00,ooo kilo tahmin edil- kondöktöre cum etmiş, fa-
~t. kat z ki kond.:ıktör, derhal 

da/1 "~t Dün akşam şe brimizde aklına gele 1:.ir 1 urt masalı 
·şaJ11 ıkın e]jf yerlerde (6) yangın anlat .. r.ık badireyi atlatmıştır. 
rke/1 ._ ış ':ıepsi s nd..ınilmüştür. Vagon dahili..de oturmıya 
Liş - a~ ~gça gın e :r si t•n - imkrn bulrmıyan yolculan etra-
rıl ... iwı-fillın zabıtaca mcnedil - fına toplıyan bu adamcagız 

eıj : ~ilim Çin m'lliyetper - söze şöyle baslamJ1lhr: 
tiy 11 ın m g b yetini gö~ - -Efenditer, bir gün Bulgar-

beY 'f\-Ydu. istanda yolcdar bir tirenin 
'kt ~iıyctirıizde 2655 millet camlarını kirli gördüler ve o 
2-ı ıisai açılmış, üdavimleri vagonu parala ar. Siz ise 
'lıt kişiy 1 li olm tur. burad b:Z zav · memurları 
*~ SS,106 cı L~dındır. dövm"ye kalkiyorsunuz. B'zim 
ıılld~~tclit müh tlele k . yo- ne kabahatimiz var. elimizden 
e ~ mu.rahhasunız re gelir? Kunpanya nezd..nde 

ta· 1 llı~ hüsn" B. Ankaraya 
ket' · t • . . teş bbüs yapın, olmazsa hü-

.lf. • ı , ır etmı~•r. k • .ı. d 
~d 

1
G" ülcine eki tali mü- ' ete ş,,.ayet e in.» 

t~ d · Bu haldı nutuk tesirini gös-i om yo • n a ~er 

oııı. tevekkuftaı!ır. Mezkür term:Ş, yolcular kunpanyaya 
ıı~~0ndaki murahhasımız müracaatiın kAı etmiyeceğini 
eıj ak b y vaki olan davet bildikleri için emanete müra-
11 ile ~ehrımize gelmişt:r. caata karar vermişlerdir. 

metro ti~YAnkara ınüzakeratının Emanet Nafia komiserliğine 
I"" <ı n.Jdhi Yunanlıl<!rın 

ala.de 
deınit 
büyiilı 

·p ti:' miiracaatla yolcuların şikiiye-
ııı l e ıkeri rivayetinden 

, ~~ Hüsnü B. ademi ma- tine II!eydan verilmemesini 
~ beyan etmiştir. talep edecek, şehir halkı na-
~tı~:U. Hüsnü B. Atina ı:ıına Nafia vekaleti nezdinde 

ııştur, dil~~!J:nın kendisine teklif de 1:eşebbüsatta bulunacaktır, 
hattıı e t ıgı doğru olmadığını ila- !!'!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!! 

it ektedir. muhakemeler ne dün de de-
ttq E?'den kruvazörü 11 şu- vam ecli!miş, maznunların yeni 

'~il lınıanımıza top atarak yeni ,mesclel r çikararak mıı-
~I~ olacak, buna şehirden 
d lnııkabclc edilecektir. hakemeyi uzatn1dk sevdasına 
~n süvarisi, müteakiben 1 dirşt'iklcri görülmüştür. Mah· 

. t~ .. lnahalJiyeyi ziyaret e - it emece bana meydan veril-
ı.. tır S- . • Ank k d" deh• "!l~l · uvarının araya meme te ır. 
lf. ı9 ınuhtemeldir. Diinltü muhakemede maz-

rtasıı>' 

diğer 

kopat" 
a JJlll' 

fındııJI 

dlJ 
haıııi1 

ir )Cııf 

arıııd• 
purııı> 

or 
e ıne1'' 
. ·ye• 
Behçet 

~ekte!'' 
ibis de' 

28 sulh mül·fıfatı M. d nunlar şayanı :kkat ifadatta 
eritmiştir. 

;ı d • bulunmuşhrdır. Burulan anla-
lKcı a bir tiren ~.iı-

de 6 kişi öl üş- şıldığına göre maznunlardan 
' Lütfiyi d~ re;ı nazırı yapacak-

mevkuflann 

'Cl1?Cl1111 

Sernıayeı . l·ır
, .eh

en yer-
• 

t~n1ız-

1c"ı l~öp

En1inönü 
.\arnköv a

~, ı ·· hn 'crl~nlcn 
. l :ıhj]' . 
lı 'lın ır. I1u arzu-
tı !J) tahakkuku, hc-

ıı1a.z· l" . ·· ··anıza tı-

1.ırm·~· 

pili 1 a,·darda ı:opı ü 
ıi•.ttin t:u en l·aı, 'a-. . 

j pacaı.rıııı yaptıktan, 

j ·bir kaç kol Yt: bac.1-· 

1 

ğa ınal olduktan son
ra kendi kuıdine J....al-

1 ·ıvo-. Halbul·i fenni 
neza! t hi.ali' eti a ıl 
bö le {'. ·1ıılt'rtfe l:ızıın-,, " 
dır. ı Jhten 111 ~chrc-

n1iniıniz eıı hilha!-'sa 
hu noLtarnn hallini 

rica ede l"İ.1. 

* 

Sonr eği p Kellenin b.lek-
lerl asııatak onu da yu
karı aldı. Uzaktan k" çük bir 
delik zannettıkleri içinde ışık 
gözüken pencere, kocaman 
bir menf zdi. 

korsanlar y vaş yavaş, acle
ta korka korka bumy.a v k~ 
laşt '" Bu dclıkten her ilcisi 
de f rah fera sıga bilir •rdi. 

G"t çe g · eyip il1l 
bu oyugnıı bıiy"' "ğü mabe
din d varlanl'! n ne kadar 
kalın el ~ u ğö eriyor u. 

Pala Hüs y,n, K enin 
elini tuttu: 

- Bak, b k.. - Dedi - ~ e 
raşpotların manastırında gor
duğumüz puttan... B:?k bu 
onun dört misli büy"k ... 
Bunun gözleri de elmastan..: 
Hem daha büyük... B Lrı 
bir kere uğrtıladık mı, z ngın 
olduk gi i' .. 

Kelle, Palanın gösterdiği 
yere baktı. Oldukça derin bir 
yerde büyük bir sofa göıülı.,ü
yordu. Kıymetli halılar, billür 
avizeler, pınl pırıl duvar1, r, 
muazzam sütunlar göz kamaş" 
tırıyordu. Bu sofanın nih, ye
tinde Budanın sarı sekiz kollu 
heykeli tavana kadar ynkst!
liyordu. Heykelin önündeki 
altın buhurdanlıkta tütsüler 
tütmekte, mabedin İçerisini 
mati halkalı dumanlar kapla
makta idi. 

Buda heykelinin önünde 
beyazlar giy' miş kırk elli raş
pot, secdeye yatmış, ibadet 
etmekle meş~ idiler. 

Kelle Bekir: 
- Bunların camileri neden 

böyle yapılmış, yahu... Eğey 

bu puta tapmak için fakltler 
bu çolleri aşıp geliyorlarsa 
yufolsun akıllarına!.. 

Dedi. Sonra bir müddet da
ha ll§ağıyı süzdüler. 

Beyaz elbiseli raşpollar du
alarını bitirmişler, yava yııvaş 
çekilip gidiyorlardı. Ma,b.cdin 
içini derin bir sessizlik ka~la
mıştı. 

uhabere 
'razife halinde a_) al,

ları donarak l·esilen 
polis n1enıuru ~hı t;;tfa 
flilnıi efendi :e ( :ıı u) 
lıra taznıinat ·erilf'ce
ğini yazını~tık. 13u ha
ber alakadarları tered
düde se\ ketıni~tir. Bu 
kararın poli::; ınecınu
a<>ında intisar cfnıis . . 
nıaktuası ııezdiıniLde

diı. t\ldırılına-;uu rıca 
ederiz. 

* 
İş arıyorum 

Yeni 'fürkçeyi l)ak
tilo ile süratlc yazar 
Ye okurun1. ı\lüessese-

-PL 1 gözlerini çıkarmıya .. 
Dedi '<e ilave etti: 
- Kc. mu ne hıtuyorsun 

be? .. 
1 -· Geri gel. Saloz aleyhis-

f 
selam .. Şimdi de bir pot kırar 
yapbgım z bütün işi ri bozar-

! 
sın .. Sen burada bekle, ben 
ş' d" işi becerir, gel!rim .. 

K il o . 1, -ıı ıllikti: 

- K ,ım.a as sen 
git .. -d ·- Bana göre ha.a 
ho . Öyle de c; e mastar 
bizı , deg:I mi? • 

B da heyk~lınin göz oyukla
rında panıdıyan iri elmaslar, 
korsan ann ozlerini karart
ın b arkadaş arını, açlıklarım 
y r yüzunaen ne kadar yük
s te v telıı k e olduklanııı 
fil n hep <> ski serdengeçti-
lk d lice pervasızlık 

rdı. 
yin, hançeri ağzın

da en' z"n i ine doğru iler
ledi, eg "p aşağıya baktı, 
sonra yavaş yavaş geri çekilip 
:ırk.u.ını duv ra dayadı. Göz
leri Kararnıştı. 

Kele B k'r, bulunduğu yel'" 
den mabedin İçerisini kollu
yçrdu, arkadaşına: 

- Geri gel, buradan ine
m zsin, çok derin... - dedi -
Putun tepesinde delik var, o-

d . • ' ra an mersın ... 
Pala geri ge di. Tekrar ay

nı yoldan yürüdüler. Filhaki
ka muntazam mesafelerle de
liklerden ışıklar sızıyordu. Ni
hay t heykelin tepesindeki 
menfeze geldiler. Bundan bu., 
yük putun arkaııı görünüyordu 
Putun dört beş Pala Hüse~ 
içine alacak kadıır büyük bir 
başı Vardı. 

• Pala, Belinde sanlı olan 
dört yüz dirhemlik tarabuhıs 

kuşağını çıkardı. Ay_ru zaman· 
da Kelle de kU§ağını çözm- -
tü. Kıışaldarı birbirlerine ek
lediler. Kelle, kuşağı Palanın 
koltuk altından ba!)laclı. 

Bir ucunu götürüp mabedin 
ta.şlarındau birin'n arkasından 

lerde bir i-..c talibin1. 
Scrait nıL( '< :il< olduğu 
takdirde ta.raya dahi 

,\s\a. < lill n ınil ·onu 
,\f~ il·a, ·,t220 ı> ınil~·onu 

• 
• ıneı i .;:a \c••l»nıih·onu 
da J\ ·stralyada sakin . . 
nnı~. 

B J İı stahğı dolayısilc ge
çeıılerdc de A wupa kaplıca· 

lanna gitmişti. !Vfumaileyh İs-

Zaf er sarhos, l rı tanhuıda epey bir m 'ddet 
ı kalacak ve istirabnt edece•, ir. 

mÜnasebetif e. Müs •ö Çiçerin şehr' ize 

Dariilbedayi son gfüılt>•d , muvasaltt edeceginden :ıliik:ı-
" Zaf r sarhoşları ,, nanııal· dar mahafil malümattar 'ır. 
t ıda terccmc bir eser oyna- Rus hariciye komi eri İs•-n ~ula 
raah'1:aclır. Burada eseri ve ya kadar gclınişJ,eıı Aııkar yu da 
temsilini tetkik ve ya tenkit gid::rel. H küme 'r.ıiz '°r:.<· ııı 
edec k de{J! z. Kısa kısa «8» ziyaret ed ektir. Şehrim· e 
tabloyu ihtiva eden bu eserin bir aydan fazla hı.iması muh-
aslmın çok güzel olduğunu t u· era ... :u:.t. 
··~yo '· ~~~--------~~~ 

Bazı aksaklara rağmen ter- J R.\.' SEF .c {E.'r İ IJE 
cemeı.inin temsilinde de mu- k 
V'\ffakiyet yok değildir. Mevzu Bir aç güne 
v • sahne! rin bize tamamen k J 
nykın olma ma rağmen, bura- 1 auar tanıamen 
da, dclayısiıe temas edeceği- A . ka)'aya 
miz nokta, piyeste ismi geçen 
gaz,.tecilere karşı kullanılan taşznlyor. 
lisandır. 

Bunu, muhtelif defalar te- İran s0 f arctinin es' a-.,, 
kerriir e&r göruyor ve bun- sı dün t pkaraya nak-
dan da anlıyoruz ki, geçmiş ) l" I . I I I 
bazı vekayiın tenkid:ne muka- et ı ınıyc >a .. anı ını -
bele için b'r, iki kelimecik tır. Hükiınıct, J\nka
sık· tırmaktan meni ndip edi- rada İr:ın s fareti itt"-
1 emiştir. l J haz Ldi ın<' >: üzere ~ Biz san'atın bu kadar !tü.,.ük 
h l rin ifadesine vaS1ta ola- odalı bir C\' Yernıiştir. 
bieccğini aklımıza getirmez- Buna nuıl·abil İı-an 
d ama göz önünde duran 1 h 

hüklııneti de 1'a ranh diseler hiç te kılavuza ilıti-
ya gostermıyor. Ne yazık! tla scfirinıi~.e bir ika-

dolaştırıp delıği,ıı ağzına geldi 
beline sardı, sonra Palaya : 

- Haydi in! 
Dedi. Palanın hayatı Kelle

nin kolları arnsmda idi. Fakat 
koca korsan hiç çekinmeden 
kendisin'ı menfezin ağzından 

aşağıya sarkıttı. Kelle yavaş 

1 yavaş kuşağı sarkıt-yordu. Bir 
müddet için Palr.yı gtrmedi, 
fakat Palanın sıkletini taşıyan 
omuzları birdenbire hafifle
yince arkad~ınm bir yne 
tutunduğunu anladı. 

l Ma'Dadı v;,,r ] 

1 dur? Bun11nla ali'ıka -
dar ola-cak ınaJ,aın 

ok nıuduı·? 
• 

nıetgah tahsis etnıistir. ' . 
t:lve\"111 .Ankar[ldaki . 

sefarethancde bazı in-
şaatta buluı~ulnıakia 
olup bir kaı; gün sonra 
iknıal edilecek ye Se
fir Furuği H. ile sefa
rethane kütipleri J\11-

kanıva h:ıreket ede
ceklerdir. l~u st~retJe 
İrc.n sef,~rcti de tan1a
n1ile Anl·araYa nJ.klet-

• 
nıiş huluııacaktır. 

ıısy ya seyy 
akını 

nıenınurıi ·etle <Yİderinı 1 ,, ,..., Salih, ,\li, I i.zaıret
tin .• ı\hnıet, 1\ptul~2.h. 

Bu ScH~ }~u.._ .l 1a . . 
·r:ılip olanlar, Son Saat 
1-., ri sütununda «Falı

riveıı renızine nıüraca-
• 

at etnıelcrini rica e<le-. 
nnı. 

* Bir şikayet 
J~izler • len.anda ha

ınallık etnıel·tcviz. P
zunçar~ı hel·çisi Ali 
elendi nıuhtelif Yesile-

lerlc rızkıınıza 
. 

nıanı 

olınak 

bulundu. 
te~ehbiisündc 

l)o_l~rur.nı-

* 
Teşekkür 

G 'Çİrıliğiııı dizanteri 

hastalığında t.ed.1viın 

husu unda gö~t·:rdik

leri iııti 111<' ıd.ın dola
)'' gurcba ha, tanesi 
doktodanndan i!acı 

J(en :-! 1 bev ile hen1~.i

rc I~nıine hanın a ale
ıı n te~ekkür ederin1 . 
Orn;aıı nl'<.'ınuru ı\p

tüh· ·!1hap 

çok kes"f t ir st vah . ,, 
akınının h<ı~;;ladığı hil
dirilnıektt:dir. l)a :ı 
sinıdidcn hu sCY\ ahlar . . -
'<;in (ı JLHJ) oda l·irahın-
ınıı-.tır. 
t'W. • '..; ' ır: 

: latbuat ha os4 , 
· 2 ub-.... .ı:.~ 

Yalnız ba.zz 
ıı· Türk ve ecnbf 
[·, kibar aileler 
! , daııeflidir .i 
1 l.>-"L"~!~\•' -~~~~~--l . ""'ll:~l.111J ~•'il ı::ıı.lftl .. _.ıırıııltffiil'lt'ii'J!~-.;;ıs:\a.ill;ıpı:::.' 



.:Sahife 4 

b 1 

1(:: d -
kciv 11~ t c ) a

• • pi.en katır 
ara na ı · n o .. fiJ 

< ~ 

ı a 1<1. 

eş k ez:lir, l 11.1u da 
unu a. 

1 ı t·ıf a, cün1le ba-
5ına bır nıe el <lar
b·<leı gev z, 1 ala ına 
cevap \ernıi;c Jiızun1 

görnıedi. Arkadaşlari
Ie konusn1ıva başladı: 

- Yol aşlar-diyordu
sizinle ca11-ciğer kar
<lesiz. ı 1e vakit basını 
sıl:ılsa ~izden yardıın 
ararını. Bu gün de bir 
hacetim var, yine size 
baş ,·urdunı. 

Dörterkt'I-, vekzehan 
" olarak cevap verdiler: 

- Senin için can 
feda. Hiç düşünnıe, 
enıret. 
Bayraktar«\' ar olun!» 

diye küçük bir ~eşek
kür<len sonra Isn1ail 
ağa tarfından uhtesine 
tt:,·di olunan vazifeyi 
sövledi ve her birinin 
ö~Jcye kadar yirn1i 
beş silahlı delikanlı 
alarak J(adıköy yolun
da kendisini bekleme
lerini rica etti. Köse 
Ahınetle üç arkadaşı 
bu teklife )·arşı biltı

tercddüt «hay hay» 
deınişler ve henıen ay
rılnıışlardı, 
Kapı ününde veda 

ederlerken Bosnak 
ağa sordu : · 

- Bayraktar ağa 
haberin var nıı? 

- 1 'eden? 
Bölükbaşı Sülü için 

komşusu Hüsnıeni öl
dürnıüş diyorlar. İs
nıail ağa ga<labından 
kiiple.·e binnıiş, gözle
rinin çapağını silnıe
'clen kadı evine gitıniş, 
Bölükbası siındi asıl-• • 

nıalı diye baltayı as
mış. 

Bayraktarın yüzü 
hafifçe kızardı, bilcl
ihtiyar dudaklarını 
ısırdı VC" nıütcgayyir 
bir sesli:: 

- Hü ıneniıı - dedi -
öldüğünden hab ·rinı 
var, Sülüye<le acıdıın 
J3u işi at başı beraber 
giderl·en konuşuruz. 
Şin1di kendi karııuıza 
bakalın1. 

Mustafa, n1isafirle
rinii1 gitınesini nıiitc
akip, faaliyete geç
n1işti. Kon1şu çocuk
larını, ken<li uşakları
nı vollanıak suretiJe -güvendiği ve beğen-
diği delikanlıları evi
ne çağırıyor, ellerine 
biraz para sıkı~tırarak 
öyleye kadar sılahlaıı
mal&rını, kale ha ri -

JOn ~aat 

ı J 

f
• , 

I ~ 

u 
• } .,. J 

PO 

VAYTEAı 
c:ı de to la:ı n·• 1f' rın lıay tı ait tc"ll• ıı ri 
ö • yo dıı. l ı el •· - /,,\ 

k< . a. ar~ - 1 (. a ne- 'e. fü ~ 
re.re o·i lil ceğiııi . oı·an 1 cşk ve hey ;m filimi önümüzdeki çarşambadan 
yol·tu. Hepsi \trilen ır,,L_ OPE - l\.DA 
ı ar::ı. ı alıyor. )lu ta-. ~ 
. ı , kı ,ı te. bi i ııc ~ıııııiıiliiiiiiiiıııi:i:ıı::=:Umm!Eii:t 

1 ar,ı < 'ıa_ ha.' ? ~anı!» 
(.k.' · b <. ·)nÜYO ·du. Ha ·-

" - . 
r, ktar, hu ·• ırı;,t 'c 
süratle elli yolda~ ha- AL AMRA S 'E .ASI 
zırlaıllI,tl. })Ö ·t arka- Bütün bu nnttn 

da ·ın getirecegi genç- V ol a! V-0lea 
lerle nı Ü f rezesinin muhteşem ve muazzam Rus 
nıevcudu yüz eli\ kişi- filimini kemali muvaffakiyet 

le göstermekte devam ede- . 
ye baliğ olacaktı.Bay- cektir. Her suvarede Rus 
raktar, az bir müddet hey'eti muganniyesi ve ba-
içindc bövle bir kuv- la!aykası taganni ve teren-

• nüm edecektir. Yet tenıin edebildiğin- ,._ _____ , ____ • 

1 l 1 . I ı:, • ı ,::ıım:m•ııilil ıı. ııııınıııııırn.uı. ıu "' ıı ~ 
c. en< o a) ı ınen1nun< u. Bugün görmeniz elzem ~ 
Şu nünıuneve naza- ı _ olan film 
ran; ledclhac~, bunun. MELEK Sinemasında 
birkaç nıislini ~e top- · gösterilme~te olan JA~ ~A-
lıvahilecekti. TELEN ıle EMMi LINın 

• temsili muazzamı 
J\1an1afi, delikanlıları 

ceJhettirirken Ye ken- :ıı 
dilerile görüşürken 
zihninde hep Bölükba

KABUS 
(Lö Vertij) dir -

Yalnıs suvarelerde Frankardi I' 
.. ..~ J!il1lliiilllli11Dlnmnıllllı:! 

sı nıeselesi dönüvordu. 
Boşnak a!J-anın ,:erdiği 
haber sahih ise Ye 
Tersenkli oğlu zavallı 
Sülevnıanı • akikaten 
astır~lcaksa cidden feci 
bir iş işleıniş olacaktı. 
i\1ustafa, bu açık zul
ınü göz önüne ketir
dikçc nıustarip oluyor, 
bir ayak evel Rusçuk
tan uzaklasn1avı, Sü
leynıanın idaniı hadi
sesine uzaktan nıuttali 
olnıavı i3tivordu. Hud' 
alnlr "bir a~lan1 olnıa
nialda beraber ağanın 
hu i':>te kendisine de 
bir şeyler bulaştırdığı
.nı anlıyordu. Kai'İyye
den evelce kendisini 
agük etınesini, eve 
aYdet sırasında n1aK
tulün cesedile karşılaş
tırılnıasını, Bölükbaşı
nın idaın olunacağı 
gün l~usçuktan hare
ket cttirilınesini mani
dar buluvordu. 

" Mabadi var 

Matbuat balosu 
mükemmel 

olacak 
Bu~ün saat üçte, 

l\1athuat cenıiyeti Ba
lo kon1itesi Türkuvai' 
lokanta~ında toplana-

yarından itibaren 

ŞEYIDN WZJI 
ZEYNEP 
nıt. vo, ... iııe. ti vatro 1 

I Yo ni il rıl i111 

Salonunda: Bu gece 
ORTA OYUNU 

FERAH SiNEMADA 
SERENAT 

Mümessili: Adolf Henju 
ÇILGINLIGIN BAHARI 
Ayrıca mükemmel varyete 

1111 

1 11111111 

saat 21,30 da 1 

ZAFER 

SARHOŞLAR! 
8 tablo 

Strindbergten 
tercüme eden: 

aziye Berin hanım 

Ank r a bir 
Resim sergisi 
Yakında ankarada bir kaç 

zaman evvel avrupadan mem
lel: ·~ ~~ 1ct e~ ş olan 
genç san' afkiiarlanmt'z: tarafın
dan bir resim sergisi küşat 
edilecekt;r. Bu serginin nisan 
ayı zarfında küşat edilmesi 
kuvvetle muhtemeldir. 

Ziraat müta-
h assısları 

Anta:ya stası 
(Anafarta) vapuru 3 Şubat 
PazarlO da Galata nhtımm
dan hareketle [ İzll)ir, Küllük, 
Bodrum , Rados , Fethiye, 
Finike, Antalyaya gidecek 
ve dönüşte mezkür iskele
lerle birlikte [Andifli , Kal
kan , Sakız , Çanakkale , 
Gelibolu J ya uğrayacaktır. 

Trabzon iKinci postası 
.(ANKARA) vapuru 4 Şubat 
Pazartesi 12 de Galata nh· 
tımından hareketle [ Zongul· 
dak , İnebolu , Sinop , Sam
sun , ünye , Fatsa , Ordu, 
Giresun, Trabzon Rize ve 
Hopaya gidecek ve dönüşte 
pazar iskelesile [ Rize, Of, 
Sürmene, Trabzo~, pulatha
ne , Tirebolu, Gireson, Or
du, Fatsa, Samsun, Sinop 
İnebolu] ya uğrayaraktır. 

Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

TRABZON BIRINGİ POSTASI 
( REŞİTP AŞA ) vapuru .ı, 

Şubat Pazartesi 12 de Grlata 
rıhtımından hareketle [ İne
bolu Samsun, Giresun, T ıab
zon, Rize, Hopa] ya gidecek 
ve dönüşte [>azar iskelesile 
[ Rize , Sürmene , Trabzon, 
Tirebolu, Gireson, Ordu, 
ünye , Samsun , İne bolu, 
Zonguldağ J a uğrayacaktır. 

Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

Ayvalık sürat postası 
[MERSİN] vapuru 5 Şubat 
Salı 17 de Sirkeci rıhtımın
dan hareketle [Gelibolu, Ça
nakkale, Küçük kuyu, Edre
mit, Burhaniye, Ayvalığ] a 
gidecek ve dönüşte mezkür 
iskelelerle birlikte [ Altuno
luğa] uğrayacaktır. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır. Yük alınmaz. 

Mersin sürat psrtası 
(MAHMUT ŞEVKET PAŞA) 
vapuru 5 Şubat salı 12 de 
Galata rıhtımından hareketle 
İzmir, Küllnk, Fethiye, An
talya Alaiye Mersine gide
cek ve Taşucu, Anamor, 
Alaiye, Antalya, Finike, 
F cthiye, Rados, Bodrum, 
Küllük, İzmire uğrayarak 
gelecekt r. 

·--------------------... İL' l T 

Muhtelif eb'atta 4 kalem 
evrakı matbua pazarlık su
ret:le tab~tlirilecekfir. Ta
liplerin 4 Şubat 929 tan
h:nde saat 16 da ı .. vazım 
müdürlügijne müracaatları. 

rak l\lathuat halusunun 
diğer baloların cüınle
sine faik ve nıüken1-
ınel bir tarzc!a o1ması
nı te'ınin edecek ka
rarlar verccckt.iı·. 

Alnıanyadnn getiri-
len ziraat ınütahassıs- Galata köprü başınıfa 
)arı '.·akında memle- merkez acentesi. Beyoğlu l\latbuat balo. u en 

şıl· tuvaletleri, en ıvı 
cazbandı, asri orta
ovununu, karikatür
leri, pek çok kotiycn
ları ve daha hir çok 
eğlenceleri ihtiva e .. {e
cek Ye herke.-,i ınenı
nun ctn1ıve çal ·acak
tıı-. 

231i2 
ketin her tarafında M~'adet hknı altında da-
tetkikata baslıvacak- :, ·mahsus da şube acentesi 
lardır. · · L,;u ı, ıl :. 1 ıı l 

Tetkikat Ankaranın ıSeyr .. sefer memurları 
Çubuk kövünden baş- j E .. f 
1 kt 

• manet seyruse er memur-
ıyaca ır. 

iarıhın acl:!dini tezyide karar 
J\1 ütahassıslar zirai, vermiştir. Bu hususta cen.:.:reti 

ha \'Yani Ve iktisadi belec!'yeye teklifte bulunula
tetJ.:ika t yapacaklardır. 1 cakhr . 

. . . 

S • serıl! ~ ı 1ln 
llATJRA. "'MI 

B .ı ded'm l i 
y it:.:)ın 

~ I ifl 
i) k' olı ıa .ı ,l,ıl il ıliııı 

haıı'ı J li•nı<• di. 
zalıiı· adıl h ·" 1 • imi · 

dİ) l'l'Pf, fül"l{jl 1 İillll' alıp 
ı,arımi' diliıııiıw hat ırdı ıı. 

Ba 1 ıı·ıı· h•t 1 ll'lll'll da aı1-
zını lıir I,aı·ı-. aı ıl, !,altlı. 

N!t•n mi'! 
(,.ıiııl,ıi onı:ııuh• l,i (,ar• 

ımz cll'ıJll doıııluı·ııı:ı itli. 
Yt•,il \·ı• )ıp ·az J,alııı Jll. 
l.ırııııi'ı ı·Li , «' ._ıralı <:'•l,il'
tlı·kh•ri ili' ııaıll', li,.yma!, 
~:ill'I 'e J,aJ,aoılaıı yapıl
nıı~. IJlıYfık hi~· uıeharetlc 
Jmrpuz dilimi ,:;t•ldi verll
nıis donılıırıııa .. 

Hl'm dıı 111• nefis yapıl
ıuı~lı. 

Ünll'ÜnHIC ilk ıh•l"a hüv
le ;;pJdl Vl'rilnı is <lonıhıi·
ıııa · ııürüyordıınİ. 

Karpuzu, )111lİ ılonılıır· 

nıayı kalıuifü, c:l' ldrcll'(ji 
ile herahl'r ı,a~ık ka~ık YC 
hir aıı i<'iııdP nıidPvı• Yıı

vaı·la<lııı;. ic;iıu oı,aıtaı· )·a
nınwılıı .. 
\rıık siıwıııqdan eve 

ueliyordıık. Yolda nıalild 
o !Jiin ak<j:1111a !mılar ayak 
üsliindc' ı,o~maklun canı 
<:ıl• 1 ı(jıııı anla Ilı: 

- \"ulınız Yf'nıPkle o .. . . 
lurd11111, olmdar. 1-'al•ak i',:' 
fena i~ dl'!)ıl. ( •hluli. ça 
kürit. JI ii)l<•ril<•rde yaı)lı .. 
B,ılısıs hol t•ıklYor. 

l':i"t)·omııı iıirıiijjiıuiz za
ıııaıı orlalık uene sPssizdi. 
Analılar hPnde uldıılfu 

için daha c•Y<>l lw'jarak 
kaıııyı nc:lını. 

Yor !)ıııı olan ı•aıııının 

içinin sorıııııııasına yarılım 
eltim. c,:P~nıedf'n so!Jul;: su 
ıwtirc•ı·<'I• ayaklarına koy
<hım. 

.Ualilılin Yiiı·n<hınıı <k•l
duran lavanın YI' !Jl'lll,'lili: 
l;okıısıı lıaraı·P! ten üdeta 
l'ıskırı voı·ı l ı ı. . . 

- Azıcık kapıyı açaı·ını-
sın .. 

))p<(j. 

• ·ı·dl'n? 
- pis Pis ter kol;uyo

ruııı. Sı •ni rahat sız clınp .. 
sin .. 

.\nı:~ıı allah! .. neni ra
Jıabız l'tnıl'I; ıııi'? 

Zavallı nıatild .. 
Henim hu nün <:l'ktiıjim 

isketH'CYİ \ f' ııa:'ll hlr il'!' 
J)anvosıi it•iıw zorla dal .. 
dırıİdıı)ııııı' bilse l.:iıu lıilir 
ıw ol urı h•. 

- Sl'n pis pis 1 ı•r <lP!)il 
nıis mis l'an kul.:uyoı·sun, 
can. Hiç hu l.:oku:·u hPn 
J;.apıyı açmak surl'tili' is
raf l'dl'rıııiyim. 

- SPni ı,urnaz seni .. 
l)('(li. 

- Sl•ııi <;apl;aı s<•ni .• 
lh•dinı. ,-1' hu Yadidc hir ıııf:d
ılc-1 Jwn <ll'diıu o decli... O 
ıll'di .. HPn dı•dinı ve niha
yet uyl;umu ~ {Jl'ldi. 

,.atlı!, .. 
. . . . . . . . 
\lalil 1 i.e oiı·ıliktl'll -;on

ra ıwı:c•ıı on Jw~ !JHnlıil, 
lı.n .ıtııııııı ı;ı•rııfıze:;;tkı ini 
lıiı; )llll'l,'ll r.ızla lıususin•ı 
.ırzl'll i{j I \'l' J,arli aliHrnılar 
f'' l ıi~ <'<'C11i iı;iıı mı• ı,iit 
HN'i) oruııı, yn lııız hu oıı 
il{'~ uiin il;iıult• lu•r !JÜll 
'latildiın il<· lıı•ı•nlıı•ı· <·ık-
ınJ, Yl' onunla Lı•ralwr 

ocl·una w·lıllııı. 
' 'aarı·uzdmı korl,an !Jl'llÇ 

lıir l,ız 11ilıi yalıı:ız lıa~ıma 
pıl\yya 11ir111Pl.lc•n öıhıııı 
ko;ıuroı• hı. 

' adamı uwı ak Pıl!voı• .. 
:,.aıı·z lıah"l' Yl'l'I'\ iııı. · 

Uana l.:ar~ı '"<İptı!lı sııi 
ka ltan iı<; urııı soııra }'l'
ni uckıı !Jl'llt; hiı· ldı·:ıcı 
ill' ahhap olıı11ı<j n• hı•ııim 
ııaııucııııı d: ;ıı" atılıı11~iı! 

Hav !lalı ı·;~..ı oh.m o 
Uf".; ·ı,ır.ıeulaıı. .\ıll'ak o 
sılyı·dt• ~ almmı pfıskfıllii 
lıir lwbiciaıı J,ıırl::: ııı"lıııı. 

4 Şubat 

, 

,,,, .. 
i . 

!JU 11 İ 

,.,14111•'1 

l • siz ı ri .ti ı• 
J;.ı ~ar : ı , ı'iİ' •ti< r ı• • 
ıı •• ·ı. P oııı " anlat.• • 
t·~tl;:ıı . 

!\•), l' 1 '(1 ı·: il ..... 

ı.ıntı-.ı i {' ll'l ( , .\) l'l'"• 
.,of,aJ, • r ı h lo1a ırl,1'11 

uciı•dııl l<'ıim i ) ı. .wa ııı ı. 

Uwılarm ı•n ha · ıı.a ı ı 
( T I' I; lıaıııaıııı >'' 11· 111· 

Evl'L ıııeriJ .. 1ıla, .~ı·jaıı• 
tinde hir Iiıı·I·. lıaıw ııı•· 
ismi tıl'kı eh ı· ııu•ı·ak11111. ı 

1 ııııH•iıı olmn~ isl' içi dP o 
dı•ı•ı•cp 11nı·ilıinizt' !Ji dl'• 
cel.tir. 

i-,lP :ı ıılal ıyoruın .• 
l!ir ııf::ı .. Ba~ııııı tullııruıı 

ucu hııeajjı 11iizükıı11•z ı·ııd• 
delt•ı"lc saj'jııııı soluıııtı 

scn·cclc sı•yrPcle !Jİdiyoı·• 
dtiııı. 

İki laı·aflı muazzam hl• 
nalaı·ııı (•eıılH'lcrinde <:C" 
(:'İl C:'":':İI ıııtıüaza, ıııodıt 
rc•klünılari, rl'siuılcr ,·arıl.ı 

Hruılarılaıı lıir taııe~ı 

nazarı dikkatimi c<>ll>l'llİ · 
.,asıl t'lnH'sın.. C~i\r<Iİİ" 

jJfıuı rt•sim, ı,oeaınan sn" 
1·ıldı, !Jl'lli~ ~alnırlı, aya(Jı 
ı:Pdik pa ııııl'l u diirt 1 w~ 
ınetrc hüyüklülf üıull' bit' 
'.:'arklı insan resmi itli. 

.\ llıııda ıla !JC'llP iri ve 
)-alılızdan pırıl pırıl par• 
Jıyan lııırul'alla yazıınıı' 
hir kaç satır yazt Yarılı. 

Yazıyı okııyunea hay• 
ret inı hiishiil ün arl tı. 

Hakııı ıw yazıyordu. 

(Holitııı· prol'csi\r Jleıı• 
<lozu FPrnandinin idare• 
siııd(• ( Türk hamamı ) 
1 ünyaııın en ııııikPıunıel 
l'H :-.ılılıi Ye yeo:1ıll' ıııiit•.;" 

sc•sPsidir. Uayatiaı·ıııı s<wcıı' 
lt>ı•ı•, sıhhalll'ı·iııi düşüneıı" 

leı·ı • (•!wıııınhl'llP ta \'sh e 
ohı ıı uı· .. • · 

I·, n•t.. lio<'a sarıldı Yl' 

Ş~ll'lilı adanı resminin a l" 
lııu!a hıı yazılaı·ı oktulıull · 

()primi !JÜZÜ ili Ün Üll iillt' 
lnırnaları, tl'llakları, kulı" 
lwl"ı·i, ııülwk ıa~ları il" 
JJizıııı İstaııhul Jıaıııaııılı1" 
l'I !JChli. 

.\(•aha huraıla büyle hil' 
'.:'l'Y ıui )upıııı~laı·<h'! ist;ııı• 
huldaıı ı;ıkalı alaturka Jı;ı• 
nıaıııa lıa.;rettim. Yüt':ı• 
duıııtlaki kirl<•r ıhı~ yapı• 
yapa kirden ııas tutnıı•;> 
zaıınl'ıli yordunı. 

İhiııd:; madı•ınld (Tü ı · I> 
lıaıııaıııı) dı ııilh ordu lıt1 • ıt" 
Jıanıanı lıc>r haldı• alafır"ıı 
ua lıaııııuıılardaıı fi. l'I• 
olsa {11'1'1'1,ti. .:r 

-- !.' C' olıır"a olsun ııp'~ . ~ 

ı·ıııı.. 9' 
Heıliııı. ,. ı• apa•·a ııı 

kıtJllSI !)iLi hfryii!; .trafında.JI 
Ulf'l' ıupı•di n•ııli ıdır. 
dan .. Aııwl'il :Hoturdu 
lınıııaııım : l· g· ha"'il . 111 aını w 
ı·ı ı a ı ını... d b' kıJÇ 

' .ı a ır 
--------ıası civarınd9 

Hazin tur. Vapurıı!J 
« Büylik Ga:; akladır. 

Zeki Cemal 
Askeri sana}' 
sınıf talebes:• . anmıyor 
mal bey dün1 hasebile ıııek' 
Mt'rhum ht. ·dilip edilıııiyt' 
ça':şkan bir ' Emini Behçet 

Cenazesi de. 
gôz yaş!arı ~ isebet, mekteP' 
mezarlıgına ·zuu bahis de' 
Merhuma mal ald k 
daşımız Zeki 11 ı · ? 
yanı taziyet e-1 nu battı 

. 1çıklarıı1" 
D. lrf a ;7 en 1000 

Evelce Adapazai. ··ıl" .. ·1 
tababet eden dahiliye'°Ol 
hassm, doktor Edirı.eli ,, -~1' 
B. .ıhiren Sirkecide Y"' , 
Tür!._:ye h:ınında r-çtığı ııı~j 
yeneııane:!e hastalarını kıı 
ve tc:faviye başlamıştır. 
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~~ A~~ OLUP BİT~----
L. . .:. D"' ~ ~!,:~A~DA1N ' İN.!!~~.~~ımııı 

Kışın keyfi bôyle çıkar 

Ktış gibi tıçan şu kızak 
h.oşa gi1.mez mi? 

.......... ·-· --: 

J 
'ı 
;ı 
~ 
i 
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Uzak menılekeilerdı• kış eı/lenccleriııdeıı 

. l·~ıkir nıenılekcllcri11 fakir lıcılkı kış ve kardan 11e ka ı!t. r 
l.!rkerfcr .. Korkarlarsa , medeni ıııillelfrrin zen!Jin lıalkı du o 
1·"ıJar sevinirler. l/al!a kcır ya}sııı diye dürt gıJzle be!,leşir -
l ·ı·. Çıınkıi kış e!Jlcncelerine Saşlıyacaklcırdır. Bıı efjlerıcelerin 
başuıda ise ilk eııveW ( Kı:ak kı..yıııa ) gelir. Bi:, kızak ile 

talııız bıız ıi~tıinde kayılır; zannediyordıık. Gönliifjıimiz ve 

kQri/erimize takdiııı etliJiıııiz bıı resim kızafjııı aynı zamanda 

QI Yibi şalıa kaldırıldı]ım ve sıçrrılıldı.ı/ıııı &· 9•:stermektedir. 

b ÇOCUK SPORU 

uu işi hiç ih-
llıal etme -

meliyiz 
1 Geçeıı 91111 yine bu sıit11.1-
orc1u iki yaşıııda bir bisiklet 
l!ıeraklısı bir ycıurıınıııı res -
o· ııııi koynıııştıık. Ilıı gıiıı de 
ıır bııçıık yaşııııla bir kız 
ı:CJcıı' ·ı d k. !Jıııııın moiosı del ıizerin-
l~ 1 resmini ılcrcediyorıı::. 

11Y<ııı isıııirıde/d bıı kı::. ro -
Ciliiıı 1 • I l 'l I; . " ıcendı ıııa ıare ı e arıs 

A11rııh Lilywı 1110/osikle. 
dolaşıyor 

Sok<ıkJarının kalabalı{jı ara -
~Lfl<fa dolaşmakta ve bir nı/i 
ı · . 
ıı:oı~larııı, adım ıılı..11111clı{jı yerele. uloıııobil ve ııralm tclı-

esınden 5akınmaıla:ı ser bcsl, serbest dolwjiıwklcıdır. 

'
111s kadııı polis kıyafelı 

Kadın polıs 

Rus,rada 
anl·~k il{i 
vazifede 

~ l{11llanılıyor 
!Jıı kıyafd, yeni Rııs ka -

clııı zabıta ıııemıırlarınııı ıirıi

f urnwsıdır. J:.."rkek memurlar
dan f arkedilmeleri için, ce -
kelleriııiıı allına kısa /ıir 

eteklik giyıııekledirler. Vazi -
feleri iki lıirlıidıir: 

Siyasi, a/ılciki. 

Di{jer işler, cebir ve kol 
kuvveti isledi{jiııdeıı, Rııslur, 
kadınları arıcak iki zabıta 

vcı:.ifesirıde istilıdaım tercih 
etıııi§lerdir. 

TÜRKİYE İŞ BANKASI 
Sernıayesi: tediye edilmiş 4.000.000 liradır 

Umun11 i\-1üdürlük 

Ankara 
. şubeleri: 

~kara Adana Ayvalık 
lstanbul Trabzon Zonuuldak 
~ursa Halikesir Kayseri 
Iıınır Gircson )tersin 
Sanı sun rıiı·.-uıit 
!\ffr,ait nı '\meliil, J,unıharataı-, l.nsalar 

Sahife 5 

J\ME . 
d~ 

Saat on üçü hiç çalar mı? 

Dünyada neler oluyor? --.._ ....:...!"-~ - sstuJ W ıu s;ea 

sa-Bazen soka , 
ihtiyar yeni açılmış ıon, bazen an, icabı 

' ,, ,, . ·ıd· halinde deniz, nehir, ova, 
mezarı gorunce ırgı ı sahra olan vene: Stüdyo 

-41- lVakili: A. Cenıalettin .. ~~~~=~~ 
M"dstantik karşısındakinin tekranna nasıl imkan tasavvur t9::C--f l! -

bu halini görünce kemali me- olunabilirdi? Müstantik karşı- .,. .a '9- A> 
rakla sordu: sındaki adamlann her ikisine 1 

- Hayrola Sosten? bu ne birden sordu: 4 
hal böyle?.. - Efendiler sizler bu sabah 

- Aman sormayınız müs- bir birinizle buluşup görüş-
tantik efendi. müş midiniz? 

- Ne dedin? Ne dedin? Gerek Sosten, gerek Kroşe 
- Meryadeklerin köşkünün her ikisi birden cevap ver-

önünde cesedi bulunmuş olan diler. 
Mösyö V albiyi gördüm efen- - Hayır müstantik efendi... 
d. Doğrusu anlaşılır şey değildi. 
mı. d 1 f Şiddeti tahayyür ve hey:- Tamam bu sıra a te e onun 

canından mösyö Döbur ayaga zili çaldı ve mösyö Döbur 
kalkmış, amirine karşı pek ahizeyi kulağına götürüp bir 

hu··rmetkar" bulunan Alamoy müddet gayrı mer'i Kaili din-
ledikten sonra hiddetli bir he

bile bu inanılmaz haber kar - yecana kapılarak ayağa kalktı 
şısında masasının başından ve pardesüsünün asılı bulunduğu 
aynlarak Sostene yaklaşmak yere koşup bir elile pardesüyü, 
küstahlığını irtikap etmişti? diğerile de şapkasını kaVP,ya-

- Lakin ruya görmüş ol - rak odadan dışarı fırladı. Ojen 
mıyasın evlat?.. amca ile Sosten Piman müs -

Müstantikin bu sualine Sos- · tantiki takip ettiler. Odada 
ten bermutat kekeliyerek, hayretten donup kalmış olan 
lakin sarahatle cevap verdi: zabıt katibinden başka kimse 

- Hayır müstantik bey, kalmadı. 
ruyada değil, uyamk iken XVI 
gördüm. D.. d 1 olu o :ı 

- Kendisi ber hayat mıydı? uny a a n ~ er Y r ı 
E d . il · t' Bugnar baba gerinerek es-- vet ır mış ı... d b 

d nedi ve yetmiş yaşın a ir 
Müstantik lahavle er gibi adamdan ümit edilemiyecek 

başını iki tarafa salladı, sonra bir çalaki ile yatağından yere 
Sosten Pimanın birdenbire atladı. 
çıldırmış olması ihtimalini Bugnar baba o sabah pek 
düşünerek, belki de boğazına neşeliydi, sebebi de en küçük 
sarılır endişesile kendini şöyle kızı ]anı bir gece eve! nişan-
bir topladı. Iamıya muvı!.ffak olmuştu. 

Sosten Piman mustantikin Hem de kime? istikbali oldukça 
toplanışından ne düşündüğünü açık bir delikanlı olan ve 
teferrüs etmiş olmalı ki kema- « Güzel Jül » adile anılan 
li isticılle: 1-ı P 'k u anı eye ... 

- Hayır müstantik bey ben- Bugnar baba alelacele yüzü-
deniz deli değilim efendim, nü yıkayıp sabah kahvaltısını 
endişe buyurmayınız, dedi. yaptıktan sonra mutfağa indi. 

- Peki öyleyse söyle baka- - Bonjur Jan. 
hm M. Valbiyi nerde gördün? - Bonjur baba! 

-Ruvayal meydanında gör- - Nişanlın gelmedi mi kı-
düm efendim. Bendeniz cad
deden geçiyordum M. V albi 
ile karşılaşmayım mı? Bir ke
re gözlerini gözlerime dikerek 1 

dik dik yüzüme bakti. Allahin 
bildiğini kuldan ne saklayım, 
ödüm koptu koşa koşa bura
ya kadar geldim. 

M. Döbur omuzlarını kaldı
rarak: 

-Yirminci asırda cadı, hort
lak hikayesine inanılmaz doğ
rusu, dedi. 

Tamam bu sırada kapının 
önünde cereyan eden şiddetli 
bir münakaşa nazarı dikkati 
celbe_!:ti ve kapı hızla açıla
rak Ojen amca, peşinde mah
ut sarsı köpeği tarafından ta
kip edildiği halde nefes ne
fese odaya girdi. Mösyö Kro
şe odaya girince müstentike 
hitaben: 

- Mösyö Döbur , mösyö 
Döbur. Ben mösyö Valbiyi 
gördüm ! diye bağırdı . 

Bu gayn muntazar yeni ha
dise karşısında mösyö Döbur 
artık coştu ve : 

- Efendiler 1 diye bağırdı . 
Siz hepiniz Allah aşkına çıl
dırdınız mı? Yaşamakta bu
lunduğunuz şu fen ve makine 
asrında insan hiç hortlak, ca
dı gibi hırafelere inanabilir 
mi? 

Odada sanki bir havayi ci
nneot esmiye başladı. 

Bu ne demekdi? Köğsüne 
saplanmış olan zehirli bir 
kama ile öldürülmüş bir adam 
Ruvayal meydanında nasıl ge
lip dolaşabilirdi? Haydi Sos
tenin bir hezeyanı dimagiye 
tutularak saçmalaması kabul 
edilsin, aynı dakikada Öjen 
amcanın da çıldırıp aynı şeyi 
1Mıııuıt111ıu111ı111ıınnıııuıuı11ııı n ıı ııua ı11umıuı11 ııuıı ıııııı 1uuıı"ıuni111rııuıı~ 

MuAllim almanaeı 1 
Türk maarif cemiyeti ta- l 

rafından 1928-J929 senesi ! 
için neşrolunmuş kıymetli f 1 1 bir cep takvimini ve faide- ; j 

1 li nıalümatı havi bir muhta- n 
radır. Herkes~ · işine yarar : 

~ Tavsiye ederiz. 
~vıı•Jlllfml!ı2 .. "'' m ren w1 :rnmııt::ıdl nuuıınırıtııtaıa 

zım. 

- Henüz gelmedi baba. 
Şurasını da ilaveyi unutmı

yalım ki ]anın nişanlısı güzel 
Jül Panike kabristan bekçi
siydi. Bugnar babanın kim mi 
olduğunu soruyorsunuz? Pek
ala bunu da hemen haber 
verelim: Bugnar baba mezar
cıydı; hemde İksel kabrista
nının mezarcı başısı ... 

Bugnar baba kızının hazır
ladığı sıcak kahveyi yuvarla
dıktan sonra kabristanı dolaş
mak üzere dişarı çıktı. 

Bugnar baba dünyanın en 
zararsız ve en sakin sükkiinı 

olan ölülerin mezarları arasında 
çok asude ve sakin bir hayat 
geçiriyordu. 

İşte Bugnar baba o sabah 
o mezarlar, lahitler arasında 
dolaşırken böyle düşünüyordu. 
İhtiyar mezarcı başı istavroz 
abideler arasında gezinirken 
insanların her nedense ölüler
den korkmasını düşünüyor ve 
bu sebepsiz korkuya ıçın, 

için gülüyordu. Dünyadan ar
tık elini eteğini çekerek ha
kikat alemine intikal etmiş 

bir vucudun nesinden korku
lurdu? Bugnar baba yavaş 
adımlarla ilerliyerek kabrista
nın yeni defnedilen ölülere 
mahsus olan kısmına geldi 
ve üzeri açık bir mezarla 
karşılaştı: 

- Acaba bu mezarı kimin 
ıçın kazdılar. Bana hiç te 
haber vermediler, sayğısızlık 
doğrusu! .. Diye söylendi. 

Mabadi var 

ECNEBİ LİSANLAR ÖG
RENMEK İstiyor musunuz? ... 

Sizi bu hususta YALNIZ 

BERLİTZ 
MEKTEBİNDE 

tatbik edilen BERLITZ me
todu memnun edebilir. 

DERHAL KAYDOLUNUZ 
Bevoqlu: 356 istik1al caddesi 

idyalar, her gün beyaz perdelerde gördüğümüz bin bir 
ıt filimlerin yapıldığı yer ... 

Sinema merakWarı için bu tek katlı, geniş binalar kadar 
~azip, şayanı dikkat bir başka yer daha bulunmasa gerektir. 
- Stüdyolar içlerinde çalışan san'at ve şöhretlerine hizmet 
cltlkleri insanlara benzerler. Sık sık çehre değiştirirler. Onların 
dahili manzaralarını daima aynı şekilde görmek mümkün 
değildir. Bu gün mükellef bir salon olan bir stüdyo yann pis 
bir meyhaneye tahavvül eder. 

Öbür gün bir sokak, bir dükkan, hatta bir deniz, bir ne
hir bir ova olur. Bazen de üç dört parçaya bölünür. Bir kıs
mı~da hırsızlar bir bankayı soyarlarken öte tarafında smokinli 
erkekler dans ederler . 

Daha geride bir nehir vatdır. Bir balıkçı küçük sandalı 
içine oturmuş balık tutar. 

Sinemacı titiz, sinirli ve her şeyden evel menfaatini düşünen 
adamdır. Karlı bir sahneyi çekmek için kışın gelmesini bekli
yemez. O işini stüdyosunda rüzgar makineleri ve bir kaç kilo 
pamukla mükemmelen görür. . . .. . 

O hatta güneşin nazını bile çekemez. isterse proıektorlerı 
ile bin tane güneş yaratınıya muktedirdir. 

Resmimizde stüdyolar içinde vücuda getirilen bir sahrayı, 
bir sokağı ve bir yapma otomobili görüyorsunuz. 

Hilaliahmer İstanbul merkezinden: 
Cemiyetimizin malı olup Balatta Kesmekayada Hammami Mu

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



PAZARTESİ 

4 
ŞUBAT 

1929 on 

ALTINCI BÜYÜK 
TAYYARE PıYANKOSU 

Yeni tertip Yeni plAn 
}. nci keşide(}}) Şubattadır. 

I 
,eJ 

! 

iKRAMiYELER: T }rıt 
30-000 
18-000 
15.000 
12.000 

MOKAFAT: 
1.0000 

10.000 
LUTFEN DIKKA T EDiNiZ: 

Bu seneki Tayyare piyankosu şimdiye kadarkilerin en zenginidir: 
1 - 10,000 lira ve daha yukan büyiik ikramiyeler geçen sene yalnız cc3» tane idi. 

Bu sene ccS» tir. İsabet ihtimali 0
/ 0 67 artnuşbr. 

2 - UMUM iKRAMiYE ADEDi: Geçen seneki keşidelerde yalnız «2,000» idi. Bu 
sene tam: cc3,9()()>. dur. Umum isabat ihtimali de tam:0/ı.95 (yani iki misli)artmışbr. 

S - PiY ANKO YÜZÜNDEN ZENGiN OLANLARIN ADEDi BU SENE GEÇEN 
SENENİN TAM IKi MisLINE ÇIKACAKTIR. 

Tütün inhisarı müdüriyeti 
umumiyesinden 

Kilo --150000 Taşuva 
150000 Bursa 
150000 izmir. 
150000 Edime 
600Ct10 Yekun {ADLER) 

Telefon= 
YAZI İŞLERİ 

is. 1202 

ilil iDARE İŞLERİ 

İstanbul vilayeti en1vali 

Mahallesi Sok.ağı 

Yeni mahalle Andonaki 
Osmanağa muhtar 
Samanvirani C\'C1 dökmeciler 
Sakız ağacı · taşhan caddesi 

• • • 
( • • • c 

nıetruke mü 

N. Nevı 

20 ev 
60 c 

33 dükkan 
102 ev 

100 ( 

l 00-1 ( 

is. 3872 

tc11rı ı,e.ıev1sı 

ıso Lıra 

360 c 

84 c 

84 c 

72 ' 
84 ' 

J<ad1kôf Rasim paşa birinci 31 dfıkktuı 36 • 
Büyük 'lıU Karanfil Fıstık 36 ev 144 ' 

Blada ev,ah muharrer emlakin şeraıt mukarrcresi vcc;hilc bir sene müddetle icara raht olunmak üzere 
14-2·929 ~arihine müsadif perŞembe gLı11ü saat 15 te müzayedesi r.ıukarrerdir. Taliplerin emvali met
ruke icar kolll~o~una ... müracaat evlemeleri. 

Hiç ıüphesiz tuvalet hususunda Pertev müstah

zaratıfttkullanmamak bnyük bir ihmaldir. Güzelliğin temi 

ev bekası herkesin istimal ettiği Pertev müstahza

rat. il~ mümkündür. Çünkü: Krem Pertev, Pertev tuva
let podruı, Pertev briyantini, Pertev kolonya sulan, Per
tev diş macunu, Pertev• tırnak cilisı ve sairesi en müte
rakki memleketlerde bile henüz emsali yapılmıyan pek 
n ~fis tuvalet eşyasıdırlar. 

fürk Tctyyare piyangosunun 

Yeni tertip biletinizi 
Daima büyük ikramiyeler 
isabetile muhterem müşte
rilerini mes'ut ve bahtiyar 
kılan ve her türlü teshilatı 

ibraz eden 
R.. Ventara efen dinin 

KADER 
Kişesinden alarak taliinizi 
deneyiniz. 

İstanbul Eminönü No 4 

lnttilizce ve Fransızça 
J)ershanesi 

Husu si dersleı· 
T epepaşı. Numara 51 Ha

çopolu apartımam. İngilizce 
ve Fransızca muallimi. 

Ticaret davalarını ruyete 
mezuu istanbul Asliye mahke
mesi birinci hukuk dairesin
den: Ticaret vekaleti vekili 
Ali galip B. tarafınddn müte
kaidini askeriye Ticaret ano-

UJV~e v. nan'< 
"" 

Tarihi tesisi: 1906 
Müessisleri: Dresdner bank 
A. Şafhave~ er bank F e
rayn, Nasiyonal bank fllr 
Döyçland. 

Merltezf : Berlin; şube
leri: Hamburg, lstanbul 
«Galata ve İstanbul », 
lzmir. . 

Gaalata kısmı telefon: 
Beyoğlu: 

247, 243, 684, 685 
lstanbul kısmı telefon : 

lstanbul 2842, 2843 . 
Deposu : lıtanbul Ttltün 
gümrüğü . Telefon : 

İstanbul 3227. 

1 
Bilumnm banka mua

melatı icra ve hususi 
kas~ar icar olunur. 

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
rişltdir. Ehven ücretle abon
man kaydedilir. Rahabru ve 
istirahabnı arzu eden zevab 
kiramın teşrifleri kendi 
merıfaatları iktizasındandır. 

Adres 
'3alldald menşelerin hepsinden ve ya bir kısmından İstanbul 

:mbru-larında mamul ve gayrı rnamul yaprak tütünleri bulunan 
tüccarın menşe, mahsul senesi, tülföıler mamul ise tarzı imali
l!İ, neviyat t~snifalım, her nevin denk ve kilo mıkdarlanru 
hangi depo1ar<hı pulu11duğunu mübeyyin bir cetvel yaparak 
teklıl mekhıplarına rapten 1929 senesi şubabrun yedinci per
~embe günü saat on alh buçuğa kadar kapalı zarf usulile Ga
l:ıtada tütün inhisarı müdüriyeti umumiyesinde müteşekkil yap
rak tlitftn mübayaat komi&yonuna tevdi eylemeleri, mektupla 
k•yduşart ilave ebneksizin tütünlerin beher kilosuna ait nihai 
.m:b göstermeleri ilin olunur 

Yazıınakinesi~a ............... .... nim şirketi aleyhine ikame 
olunan mezkür şirketin feshi 
ve tasfijresi davasının cereyan 

Sultan Mahmut türbesinde 
Telefon: 34C2 

İstanbul vilayeti defterdarlığı ilanları 

tstanbul . defterdarhğından: 
1324 numaralı ve 28 mayıs 928 tarihli damga kanununun l 

onuncu maddesi mucibince meskükit ecnebiyenin maliye Ve -
kilet celilesince haddi vasati üzerinden Türk parası olarak 
tayin olunan fiyatları zirde gösterilmiş o~a 1 kinunsani 
929 taribioden itibaren 30 haziran 929 tarihiiıe · kadar alb ay 
.addetle damga resminin mezkür fiyatlar üzerinden hesap ve 
istifa eclileceji ilan olunur. 

Jafiliz lirası 
Fraılm fraalo 
Alman markı 

A~a fil'a 
Belçika belp 
a.Iprlmtan letra 
lltsır Hruı 

~ peçeta 
Yunaniltan dralmi 

Kr. Pa. 
961 00 

7 30 
47 25 
28 00 
'Fi 25 
1 20 

986 00 
32 20 

2 25 

* 

Kr. 
Holanda florin 81 
İtalya liret ıo 
Nevyork dolar 199 
Romuya ley 1 
İaviçre frankı 38 
Çekoslavakya kuron S 
Yuguslavya dinar 3 
Moskova çervaneç 1003 
t•JıO Ruble mukabili · 

Pa. 
10 
20 
00 
10 
10 
00 
20 
00-

Çeagelköyiiade talimane arazisi, 470 
!ll&ltllll iç sme mlcldetle, waelik kiram 390 lira, m6zayede 10 

ela defterdarlıkta (262) 

(Adler) in ufki hurufat tipi 
imtiyazı münhasıran Adler 
yaza makinesine mahsus bi: 
hususiyettir. 

Arzu olunduğu kadar çok 
kopyeler çıkanlabilir. ilel
ebet dayanır. 

ilk 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 viliyatı için iyi 
acentelikler ve seyyar me
murlar aranıyor. 

iLAN 
Harik ve Nakliyat BALKAN 

Nasyonal Sigotta Şirk«iain 
Türkiye :Müdiriyeti yazıllaiıe
leri lstanbulda Sirkecide Me
sadet ham kaqwnda Kır za
de hanına nakledilmiştir. ... 

E . BiV AS ve Şürekası Sı
-srorta ve Iskonto ticarethanesi 
lstanbulda Sirkecide Mesadet 
ham karşısında Kır zade ha
nına nakledilmiftir. ... 

E. BIV AS v~ Şürekası ve 
N. eli TOLEDO, Komisyon 
ldha.IAt - ihracat, Eman•t Ti
earet;IMiıiai lmİabulcla Sirke
~tlewlet ham kU..-mda 
~__..ıade hana nakledilmiıtir. 

Doktor Feyzi ·Ahınet 
Firengi, belsoğulduğu, cilt 

prostas, zafı tenasül ve ka
dın hastalıklarını en son u
sullerle az bir zamanda mu
sait şeraitle tedavi eder. 

Adres: Babıalı, cagaloğlu 
yokuşu köşe başı numara 43 
Telefon: İstanbul 3899 

peratör 
Ahmet Buchaneddin 

Cerrah~-~tanesi 
ope~W!rü 

Muayenhan~~y~lu, Rus 
sefarethanes~da ~ 
numaral Suriye ~ apar
bawu 8!ımarada. Telefon: 
Beyoğlu ;KtS,. . . 

eden mahkemesinde şirketin 
hali faaliyete geçmek iktida
rın<Jan malınım bulunmasına 
binaen şirketi mezkfırenin fes
hine ve tf ca'ret kanununun 
maddei mahsusası mucibince 
şirketin feshi halinde tasfiye 
memurlarının ·şirketin hey'eti 
umumiyesi tarafından intihap 
olunmaBI lüEumunun muharrer 

~rtıallJ,nm4S1na mebni hey' eti 'um~
miyeyi usu.len davetle hey'eti . 
umumiye karCti'mı ve bu bapta 1 

hey' eti umumiyece intihap olu- 1 

nacak zeyatın esamisini nabk 
raporla beraber bilistihsal 
mahkemeye tevdi etmek üze
re hey'eti hakimeden Recai 
beyin naip tayini karargir ol
duğundan bubapta şirketin 
hey' eti umumiyesinden bulu
nan zevatın 7 şubat 929 tari
hine müsadif perşembe günü 
saat dokuz buçukta şirketin 
bulunduğu- Bahçe JSapusunda 
yeni postahane karşısında 
meydancık "hanında ikinci 
katta ( 10) N. dairede hazır 
bulunmalan lüzumu ilin olunur. 

Y ard1111 Sandığı 
Emlak üzerine para verilir. 

Galatada A<laharu No l-2 
Tdefor: B~yoğlu 3837 

."on Saatin ild.·z tarifesı 
Kuruş 

-· --
6ıncı sahifede santimi 25 
5ind « « 50 
4üncü « ~ 80 
3üncil « « 120 
2nci « « 200 
linci « ~< 400 

Telgraf: İstanbul Saat 
ilin muhteviyabnR dikkat 

Jlunmakla beraber bu husus 
mes'uliyet kabul edilmez. 
Gazetemizde intişar eden 

llW yazılann hakkı 
malıfuzclur. 

Abone şartları 
VBlyetler içhı: Senelik 1700 
alb aylık 900, ilç aylık SOO 
tunıfbır. Ecnebi memleket
ler için: Senelik 3000, alb 

aylık 1600, ijç aylık 
900 kwııttur 

DOKTOR Şaban 23 1347 

İZZET KAMİL ---·--Tı-ak-vi_m _____ 
Emrall cildiye, Frengi, yeni 

ve eski belsojıılduğunu ~ 
teclaYi eder. Bahekapı, Ş6'
kercı Haca Bkir karfmmdaki 
.,... ...... 2 den 9,Sja lcaclar. 

Güneş 7.141 Akpm 17,'J!l 
Öğle 12,27 Yatsa 18~ 
ikindi 15,5 imsak 5,31 


