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AKŞAMLARI NEŞROLUNUR
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:•manlar için bir ibaJe,
ıçıı. Hu ramazan da İstıinbulun
~\a.ıt ve bir gufran ayı olan , bazı yerlerinde bir aylık bir
gece hayab uyanacaksa da
" 1Ua.n da nihayet geldf.
İte !fee, bu mübarek ayın
bu hayat eskisi kadar revl!ec s'dir.
naklı olmayacağa benziyor.
Bü soğuk, bu şiddetli ayaz~ın zan demek, öteden
• bir ibadet ve gnflarda, sıcacık yatağını Şeh
. 8)'1 olmakla beraber,
zade başı piyas asına tercih edecek babayiğit pek
" zamanda senenie
bulunmaz.
~ ancak kendisine
Temenni ederiz ki, mübalııt asır eğlenceli, hoş
.llıevsimi demektir.
rek Ram:ızanla beraber,
tamazanlar, çoğu
havalar da biraz düzelir
ve Ramazandan bereket
~ habnndadır. Güntti , uruç bahanebekliyen bir kısım es' öğleye, hatta ikinnaf ve sergi sahiplerinin yüzleri güler.
lh~ kadar yatakta
"'11' • ondan sonra
Bu münasebetle, bü~p tespih elde
tün Müslüman karile~ Cami, mesçit,
rimizi tebr;k ederiz.
it dolaşılır ve
)/aklarda ahçı
Camilerde
ij hazırladığı enhazırlıklar
turtu yemek ve
ı'
Ramazan münasebeara kavuşmak
I
tile ca- milerde teI
~ akşam topu
mizlik · bitirilmiş,
ı
. ııözle beke' ektrikler ve
I
it
diğer
noksanlar
Cet' ııonra da
ikmal edilmiş,
darsabahlara
Şehzade
bir çok camilere
~~da tiyatzeytin yağı, hada, çayhasır verilmiştir.
etde eğlen-Evkaf müdir• •e vakit ge1
liği tarafından,
~lrdi.
İstanbul camile
,~_itibarla
1 zamanlar
rinde ikindiden
eketimi:::J ı senenin yekasonra mükabele okunmak
!!'ece hayatr olan bir ayı
Ofahadi i!dıwi sahif'l'ılı-)
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ısınacak kümıirıi tedarik el mekleıı aci:: olwılarcı yapıla
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bilir.
Maalesef bir çok yerlerde
malıalle l>ekçilerine, ıııalıallc
iıııaııılarıruı ııanııcıya krulm·
/ııı yardımdıııı istifade /ııı'/.;/rı
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Müstantik
şubesi mezunKayded;len kazalar!
larından Ek Kardan ve fırtınadan müterem,
Naim,
vellit
kazalar, fana havaların
Ziya efendiler,
.ırilip !ıirileıııiyeN'f]İ ıııes'elc olaıı darı/lf11111.
devamından
dolayı
gittikçe
Darülfünun
artmaktadır.
hukuk fakültesine girmek is ederek, kabul için lise ve ya
temişler, emanet, müracaatlaali m e ktep mezunu olmak
Bu cümleden olara Kartalda
rını terviç etmemiş, bunun
lüzümunu ileri sürdüğünden
«4» evin yıkıldığı haber veüzerine dava ikamesine karar
bahsetmektedirler. M es 1ek
rilmektedir. Beyoğlunda Vahan,
verilmiş,
layıhaları
alelusul
mektebi mezunları, bunu doÇatalcada Çöplüce köyünde
Şurayıdevlete gönderilmiştir.
ğru bulmamkta, mekteplerinden
Meslele mektebinin
e.....,....._., mezun olmanın Darülfünuna Vehip isminde iki kişi donarak
ölmüştür. Aynı köyden Ahmet
ları, verdikleri layıhada «590»
girmek için kafi bulunduğunu,
köyden yola çıkmış, bir daha
ve «401 » numaralı kanunlarla
çünkü lise mezunu oerecesinde
avdet etmemiştir.
kendilerine lise mezunlarına
oldukldrım kaydetmektedirler.
muadil
hukuk bahşedildiRemzi isminde biri de HayElyevm iki taraf 1a yıha
ğinden,
emanetin ıse nidarpaşada, çoban Salih isminteati etmekle meşguldurler.
zamnamesine
istinat
de bir erkekle Necmiye İs•
Şurayıdevlet, bunların tetkiminde bir kadın da Çatalcada
kinden sonra kararını bildire1
( .llahaıli ildıwi sahlfeıl<' )
cektir.
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gelenden haberiniz var mı?
Tabii yok değil mi? Öyle
ise dinleyin:
Son bora ve
tipi, bir çok
şeyleri tahrip
ettiği gibi ge- ·
çen cumartesi
günü , tutar ,

,

Hava karlı
Bir israftan kurtulduk
olacak Gümrükteki içkiler kadiyor. 'panın e~~nde kalmıyacak
l~cı sahalı Rasataııedeıı aldığınıız ına
lüınata giire, rüzgar

Utl111P111 hal ıı·laı·ıta mı
dır'!
E pı•y
zaman \al'ld l ı iı· illaı·i
isral'lan
toil,;t) ı•l l'l-

dün gece lodos o!anık

csnıckte iken
gece yarısından iki
buçuk saat ~: oııra
kara yele çe,·ıı-1111)

ye

k~ır

yağ111ıstır.

Dün , gece yarı
sından bu sahah yediye kadar yagan
karın n1ıktarı <• :, »
santin1dir.
Hararet, geçe (-:~),
bu sabah asgari (<ı)
tir. Bu gt'ce rüzgar
şinıalden esecek, hava l•arlı olnc~ktır.
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MÜNDERİCA.T
2 - nci sahifemizde
Telgraf haberleri, Polis ·
haberleri, niçin ve saire.

3-üncü sahifemizde
Günün tarihi, Kari sütunu, Seyit Ali Reis.

4-ncü sahifemizde
Bir avuç kül,
ldılikeye

yiren /ıalıkane
denizin dibine batmaz; yarıya
kadar batbktan sonra , öyle-

(
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Serseri .

5 - nci sahifemizde
Sinema sütunu, Dünya
şüunu, saat « 13» ü hiç
çalar mı?
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balıkanenin

köhne salını dt
zincirlerinden
UılılııJıı
koparınca denizin dibine doğ"
ru ııürükler, Fakat, bu sal
ahşap olduğu için tamamile

Darülfünun
emaneti aley- .
hine
mülga
Adliye meslek
mektebi müstantik şubesi
mezunlanndan
bazılan tara hndan dil<kate
şayan bir dava

Dün yüzünü gösteren güneş
ve onu takiben esmiye başlı
yan lodos rüzgan, on gündenberi hasret çektiğimiz bir parça bava sükfıneti getireceğini
zannederken bu gece sabaha
karşı başlıyan kar,bu zayıf ümidi silip götürdit.
Kuşbaşı halinde mütemadiyen düşen karlar, itiraf etmelidirki en nikbin insanlan bile
endişeye düşürmüştür. Mamafi
soğuklar nispeten azalmıştır.
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Sahife
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· Son Saat

Kar gece gene başladı

Et, ekmek, odun ve kömür

JFli~\r.Il®ff

T e ı g raf

M:berderi

ik· .t•
Soğuk azaldı ama halk
Etin fırlam Si tabiidir, di-, Ra~ı ~~~!~e~
sıkıntıdadır.
Te~fi!iz ey~
Y rla.r

36

Zahl.-e mcs'clesi

Te.krar ediyorum, her hangi bir zahire darlığı, ekmek
fiatlann artması mevzuu bahsolmaz.
İstanbul dahilinde

Tayyare piyankosunun altıncı tertip birinci keşidesf,e
yann saat <el4» de başlana
caktır. <~60» bin numaradan
mürekkep olan yeni fişler
Banka, Vilayet defterdarlık
ve Emanet mürakpleri tarafından tekrar tetkik edildikten
~nra keşide dolabına konulmuştur.

Keşide mütat veçhile Darülfünun konferans salonunda
yapılacaktır.

Bu

şehri üç,

dört ay idar edecek zahire vardır.
Odun ve Kömür fiatlannı
daima tetkik ediyoruz. Umumi bir ihtikir yoktur.Mahrukat
cemiyeti dün müracaat ederek
uzak yerlerde Kömürün 9 kuruşa sablması için müsaade
istedi. Bu talebi reddettik. »

t:attarı
Erzak ve mahrukat fiatları
şunlardır: pirinç 55-35, şeker6057,5, sade yağ 280-200, zeytin
yağı 120-80, fasulya 65-35,
nohut 60-25, mercimek 60-40,
patates ~0-10, soğan 10-7,5, bakla 35-15, zey\un 120-40, beyaz
peynir 120-50, kaşar 200-100,

Erzak

pastırma

keşidenin diğerlerinden

farkı,

büyük ikramiyelerinin
ziyade olmasında, bir de 2400
bilete amorti isabet edecek
olmasındadır. Filvaki en büyük ikramiye olan · « 30» bin
liradan başka bir tane 18 bin,
bir tane 15 bin , bir tane 12
bin, bir tane de 10 bin liralık
büyük ikramiye vardır.
Bundan mada bir tane de
1 O bin liralık mükafab mevcut olduğu gibi, 30, 18,
15, 12 bin liralık ikramiyeleri
kazanacak olan numaraların
son iki rakamlan ile nihayet
bulan <e2400« numaraya yirmişer lira amorti verilecektir.
Bu ikramiye, mükafat ve
amoı1ilerden başka 5 tane 3
·bin liralık, 1O tane 2 bin liralık, 30 tane bin liralık,
50 tane 400 , liralık, 100 tane
' 150 liralık, 300 tane 100 liralık, 400 tane 50 liralık, 600
tane 30 liralık ikramiye vardır.
Bu keşidede dagıtılacak ikramiye, mükafat ve amorti
mikdan 311 bin liradır.

240-100

Odun çekisi 480 iken kesilmiş eve teslim 600 e çıkmışbr.
kömür resmi beyanata rağmen
10 kuruşa sablmaktadır.

çekıııyor

3ttbin lirayı hangi talilihliler
kazanacak?

nllf

ine nelince
~

diiıerle

Bir kaç gündenberi gazetelerde et fiatlaı~ın yükseldi ğinden şıkayet ediliyor. Bu
1
hususta ve diğer mes eleler
hakkınde Emanet iktisat mü dürü Kemal Ömer beyin müta\ iasına müracaat ettik.
Bize dedi ki :
•
- « Et fiatlarının yükselmesi tabiidir. Mal gelmiyor.
Gerçi şehir civarında, Çatalca
gibi, Kaatane gibi yerlerde
stok mal varsa da bunları
bu havada şchl'e nakletmek,
Karadenizden mal getirmekten
daha kolay değildir. Vaziyet
bu şekilde devam ederse fiatlann daha yükselmesi beklenebilir.

Piyanko

lfü®

müb&JreK

raınazan

nihayet geldi
(Dirinci s 'hif,.,tf•h mahal)

üzere 3/ l&aı.z ıayı11 olunmuş
tur. Müftilik, camilerde vazetmak salahiyetini haiz hocalara vesika vermiştir. Salahiyet
vesikası olmıyan hocalar vazetmekten menolunacaklardır.

Şehzade başında
Şehremaneti

temizlik işleri
müdüriyeti, dün gece, Şehza debaşındaki karları temizlet miş, caddeyi
gezinebilecek
bir hale getirmiştir. Polis müdürlüğü,
müskirat ol~yan
kahve, lokanta, çayhane ve
çalğılı yerlere ramazanda sa heba kadar açık kalmak üzere
müsaade vermiştir.
Ramazanda mutad veçhilc
iftar ve imsak zamanlan top
ile ilan olunacaktır.

Müessıt vetat
EtfaJ hastanesi sertabip ve
operatörü doktor Şefik Hidayet bey vefat etmiştir. Cenazesi yarın saat onda Şişlideki
evinden kaldırılacakbr. Ailesine taziyet beyan ederiz.
Hacı Mebmet B.
İskan U. M . Hacı Mehmet
bey berayı teftiş İstanbula
gelmiştir.

Donan hamal
Dün sabah soğuktan Galatada Tramvay
caddesinde
fakir bir hamal yere düşerek
donmak tehlikesi ve alayımı
göstermiş ise de tedabiri fenniye, ilaç verilerek hayatı
kurtanlmış ve hasta."leye yatı
nlWJştır.

men akıl/arına
kadın ge/ivor J
..,

"emberliiasla
birahaneci
:r
',/
Naclir di1n yece J(adirgada
oturan Mustafa efendinin evi'J'
ııe faarru= ebııiş, Sabahat is-

bizmt Hurtakdirden

ren1 de
<icizdi. Yalnız ağlıyor
ve güzel ınuhibbesinin
dizinde sıcak bir ıslak
lık vücude getiriyordu.
Neriman - panuakJarı Hurremin saçları
arasında - dalgınlığını
n1uhafaza
ediyordu.
Neden sonra, ınüsfik
bir sesle:
,.
- l)ef j -dedi- ağhya
cak ne var? Evjn nıi

yandı, nıalın nn çalın
dı?

Delikanlı,

bu ınüte
cahilane suale cevap
olarak uzun hir hınç
kırık bıraktı ve içini
çeke çeke inlen1iye
koyuldu. Neriınan, sanıinıi göriinen bu ağ
Jayışa {karşı
lakayt
kalanıadı, güzel yüzü-

nü aşıkının ıslak çehresine yaklaştırdı. Saçlar1nın hafif ihtizaziJe
o nenıli ,._,o-özleri vcJı)a~

nıabat)

donmuşlar ve tedavi edilmek
üzere şehrimiz hastanelerine
yabnlmışlardır. Silivri köylerinde 1000 koyunun donduğu söylenmektedir.

beri Sütlüce

mezbahasına

kafi

mıktarda koyun, keçi ve sığır
sevkedilemediğinden et .kesilah

d

memiş, bazı m aller e
sıkıntısı hasıl olmuştur.

et

D ünd enb erı• tstanbul ve
k
Beyoğlu
asaplan karaman
etini 130-140 kuruşa, Kıvırcık
etini 150-160, Sığır etini de

Tren münakalati

Cslelik bir de
biçak çeken nmlaarnz derdest

Anadolu hatbnda postalar
nisbeten intfzamlanm temin

90-100 kuruşa satmaktadırlar.

edilmiştir.

etmişlerdir.
Şark demir yollannda eks-

Bu tereffüün devamına intizar
edilmektedir.

sım i':)lemişfir.

*

Tur/um

isminde birisi
dün gece iyicr. sarlıoş olduklem sonra K asunpaşaya iıı mi.§, derı~ so/\a{jmcla deni=
amelesimlen Ömer çavuşun

eviıze taaITtız etmiştir; Tıır -

lıan derdest C(ll7mişlir.

Bir s;ocuk cesedi

Beşiklaşta Yeni malwllede
/ }ıaif

paşa

arsasrnda dLin ak· çocu k ce şanı beş aylı\
J lnr
sec1ı. Im l m111111şl ıır. Z..abıta l a I 11· ·k l
•..ı ('.. eset mol'J\l
·a a ımşl am~.ll',
!Jll nakledilmiştir.

Bir hoca hakkında f ahkikaf
ba$1adı

Salilı efeneli isminde bir
lıoca. Aksaraycla Valde Cami. l e teI ı d"ışı. ez1wm muc1p
. şelll<
k ı.lde va .zel ı·x·
l!Jlm len h a ki
·mı da

lwıwni

bcışlandıf/l

takibata
Jıabcr a/m11uşlır.

u"

Ç yangın

l)lın gece ÜÇ yangın
olınuş,

sirayet

etnıe-

den sön<lürüJınüştür:
ı - Vefada
Kirazlı
ınesçit sokağında nıa
nifaturacı Hüsevin
.. be-

yin evinin

bacası

tu.

tuşn1uştur.

2 -

Kadıköyünde

lz-

nıir sol<ağında Fatnıa

hanınıın

soba borusu

tutuşınuştur.

:ı- ~1ercan<la pastırnıacı

hanında terlikçi
ustanın odasın-

Faik
dan ınangalın devrilınesi yüzünden yangın
çıknıış, dc>şen1e tahta-

.

sı kısn1en .vannııstır.

Kim caldı?
,

Karaağaçta

l\.1ehn1ct
Nuri efendinin ot deposuna hırsız ginniş
depodaki otlarıiı henıen dörtte hirini taşınııştır. Şüphe üzerine
{)snıan

ağa isnıinde

birisi derdest
tir.

edilnıis')

dadı:

J~urasını

sahifeden

mindel~i kı=m dışanya çıkma-

z:iiycrck -bir kaç tatlı huse aras1nda- fısıl
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(Hiı•inef

- Söyle bana, st>yle
bana, niçin ağlıyorsun,
bir ketlerin nıi var?
Hurren1, bir ınünfail
çocuk cdasile nıırıl·
dandı:

- l)aha ne o]sun,
daha ne olsun? Güvcndiğiın
dağlara kar
yağdı:

- O ne dernek? Anlanıa<lun.

- J~lbetanJanıazsınız.
Beni artık scvınİYorsunuz ki.
..1

.

Neriınan

çekti:

basını /")
o-erı
•

nan hükumetine
dün bildirildi
Atina, 8 - Muhtelit müba'"
dele komisyonu Yunan hey'etinde fenni aza olan M. Tata"
rakis bugün buraya gelmiştir•
Mumaileyhin buraya gelmeai"
nin sebebi ne olduğu hakkıO"
da bir malümat alınamaJlllf
ise de, Türk hükumetinin m~
badele meş' eleleri hakkında~
tahriri noktai nazanm haınil
olduğu söylenmektedir.

k

pres ve konvansiyonel münaKaradenizde
halatı hala iade edilmemiştir.
Ahnan haberlere nazaran
Yolda iki ekspres, iki konKaradenizde büyük buz parvansiyonel kalmışbr. Bunlar
çalan yiiimektedir. Dün şehÇerkesköyiµıde ve Ka~~ça- rimize gelen vapur suvarileri,
dadır. Çerkesköyündeki yol- seyrüsefere tehlike iras eden
cular otomobillerle Tekirdağına bu vaziyeti alakadar makamAtine, 8 Komünistler
kitmwler ve oradan Marmara
lara bildirmişlerdir.
arasında
vuku
bulan
hadise"
vapuru ile · 1stanbula doğru ' İtalya bandıralı c<Albanya»
ler üzerine tevkif edilen kcr
çıkarılµıışlardır. Marmara hava vapuru Ko-stencede karay"a
münistler için komünistlerdeJI
müsait o 1ursa bugün saat
oturmuştur. Mamafl lı"man dabir hey' et Başvekalet müste"
t 3te limanımıza gelecektir. ı0 res0ı bundan resmen haberşanna müracaat etmişse de
Kabakçadaki yolcular gelince
dar değildir.
müsteşar bunlann efkar .,,
11
Şark demir y o an AnaBuzlar çözülmedi
prensiplerinden değil sükfın1'
dolu
demi ryolu
idareEvelki gece ve dün sabahumumiyi ihlalden dolayı ter
sine ait kar makinesini almış,
danberi Eyipte, Bahariye ci· kif' edildiklerini beyan el'bu makine bu sabah saat varile, civardaki küçük kulümiştir.
beşte Ki ah akçaya hareket et- belerin etrafı «15» santimetro
miştir. darenin bize verdiği kalınlığında buz tutmuştur.
lSah,cane rıhtımı
malumata nazaran hu makine
Eyı·p ı"skelesi
önun
.. dekı"
tehfikede ·
iki saatte kan temizliyecek mavuna ve merakibı"n de
(Birin •i sahir4'<1Nl mabat)
ve oradaki ekspresle konvanetrafı donduğundan Haliç
siyonel Marmara, vapurundan
vapurları bir müddet işlemece, bir ucundan baııkaneni'
evel İstanbula geleceklerdir.
miştir.
nhhmına merbut ve deniıiıl
Et buhranı mı?
Sahillerde buz tutan kısımdibi ile ortasının arasınd•
Kar fırtınası ve tipiler de lar, havanın yumuşamasına
asılı olarak kalır.
vam ettiğ'nden dört O'nnden ravmen hala cözülmemiştir.
Salın bu hale gelmesi fiıe"
rine geçen cumartesi günüO"'
yenı
denberi, oradaki balık kontra'
v~ sayım memurlan müşkiil
bil: mevkide kalırlar.
Bombay, 9 (A.A.) - BuEmanet, yeni sene bütçeHaber aldığımıza göre, 0
sini tanizm ve ikmal etmiştir.
gün
neşrolunan emirnamegün bu gündür, balıkaneY1
Bütçe buğün cemiyeti beledilerden umumi mahallerde beş
yeye verilecektir.
gelen balıklar taınamile koJS"
kişiden fazlasının toplanması
Yeni
sene
bütçesinde
trol edilip sayılmayor ve bO
ve
saat 19 dan
sabavaridat
geçen senekinden
yüzden balıkane varidab bit
1,000,000 lira eksiktir. Bu hın altısına kadar halkın
haylı tenakus ediyormuş.
.ı
itibarla masraf kısılmış, münsokağa çıkması menedilmiştir.
Bunun için bahkane idarel'
hal memuriyetlere hiç kimsenin
öğleden sonra daha sakin bir
bir kaç gün evel liman dair~
tayin edilmemesi kararlaşbrıl manzara arzetmekte idi.
sine mürcaat etmiş isede li"
mış bazı memuriyetler de ilga
Bununla beraber akşam
edilmiştir.
m~ idaresi, mezkfır salı
üzeri Kalbederde çıkan bir
arbede askeri halk üzerine
çıkarmak için tamam 500 lir'
JVJaznunların
ateş açmıya mecbur etmiştir.
para istemiş ve şimdi balıkaıı'
Dört kişi ölmüş bir çof{ kimne
yapacağını
şaşırmıştır ;
tahkikatı
seler yaralanmıştır.
Çünkü salın batmadan eve~
Kadriye hanımla arkadaş
Mardinde kar ve
değeri ancak lSOt 200 lira bil'
ları
hakkındaki
tahkikata
pah ahlık
şeymi~ .. Yü~ e_lli, iki yüz.~
müstantik salahiyeti ile birinci
değerınde kı hır şeye şıııı
ceza mahkemesi azasından
Mardin 9, [H.M.J Kar
Hikmet bey memur edilmiştir.
fırtına halinde yağmaktadır,
beşyiiz lira masraf etmek tabU
Hikmet beyin bu gün KadAnkara ve istanbul postası
düşünülecek bir mes'eledir •.
riye hanımla rüfekasmdan
bugün de gelmemiştir. Etin
Yeni bir sal yapbrmak er'
bazılarını muhafaza
altında
okkası 30 kuruş gümüş parahetine gelince'; idare şimd~..
celbc<lerelc isticvap etmesi
dır. Bir liralıU vcrckai nakdiye
muhtemeldir.
27,5 buçuk kuruş gümüş pa- tik bu cihete de yanaşmadıi'
··
· nasıı ve .,.o•
ıçın
mes'elenın
raya tedavül etmektedir.
orman müdürü değişti
vakit halledileceği bellidegilEskişehir orman Başmüdürü
Gaip bir kız
dir.
Ahmet Emin B. İstanbul orBelli olan bir şey varsa, 0
Taksimde Nane sokağında
man Başmüdürü İzzet Beyle
oturan madam Anikanın kıda sal yüzünden balıkaı>'
becayiş edilmişlerdir. Ahmat
zı Amelya, dört gün evel evaridatının her gün biraz dalı'
Emin B. bugüu ve ya yann
vinden çıkmış, bir daha göazalmasıdır.
.
şehrimize gelecektir.
'"i-ünmemiştir.
Bu salın bundan evel ıt
macerası daha vardır ki o •

Yunan komünisf
· ferine dair

Emanetin
§ene bütçesi

- Seni -dedi.vorsanı
run1?

kinıi

sevnıi

.

SC\"l)'O-

Hurrcın

ani bir ciiretlc içindeki kurdu

Hindistanda
idarei örfiye

kulağını

aç, sözlcı-iıni
iyi, c;ok iyi dinle:
Hurreın bu ciddi ihtar üzerine güzlerini

ve ağzını

açtı, Nerinıa

kucağı

nı dinlcnıiyc koyuldu.
Halinde, beceriksizliği

- Siz gazeteciyi sevnıiye başladınız, heni

yüzüne vurulup hesabı
tesviye edilen ve hohçası koltus>"una verilen
bir hizn1etçi kız telaşı

ınuhibbesinin

na bıraktı:

unuttunuz;
Nerinıan, delikanlı-.
nın başını yavaşça dizinden kaldırdı. Biraz
düşündükten

sonra ·

pünhanı vardı. ~lalıinı,
ıneçhul bütün günah-

larının, bilhassa ruın
kızile IAilinura karşı 1
gösterdiği za'fın sevgilisi tarafından birer bi-

şudur:

al'..

Vaktile İngilizlerin Çan .

!.!:

kaleye asker çıkarm~ 1
tombaz yerine kullandlJP"
f __:tjl'
bu salı bu idare, ıng ..d•
lerden 300 liraya aldığı h~
çürük olduğu için blla --"
bir defa ~ yüz. lira .. ~
parasa Yenp tamır eıwı-;..
ve tekrar ikinci defa bir ~
mire ihtiyaç p.terdiği za1P""' .
ise buna hin lira tamir ~

istenmiş

rayı

ve balıkane
vermediği için,

b~,~ lıı .,
~ft

l.ıfl

defa tamirinden vaz geÇilıObd liy
En nihayet bu çürük sal, ,... ~'1)
sefer ki fırtınaya dayanallll~ı" lq. eı
rak zincirlerini koparıp deOS
(Jjttk
uçmuştur.
. _:..ıı 1 il.tı
Şimdi ancak iki ~~ ~tı

hü yük bir ciddiyetle:
balıkane rıhbmma asılı old .;~
- Aziziın -dedi- ilk
halde
denizin dibine dog_,,
V('
son defa olmak rer yat ve ta'dat olunaüzere seninle ınünasc- cağını ve sonra kulağın-. sarkmış olan bu kos kocilılldl-"
ağır salın buğün yann ~;ü e'
lrtiınizi tahlil etnıek
1
dan tutulup kapı dışarı ki nhtımı da denize sürU dit'
(}üzünü sil,
Mabadi VGr
ceğinden endişe edilmekte

~lll)
~İld~

~~ 1
~~

tlf

11 Şubat

Son

G NlJ.N

Ecnebi

~rıhl

J~ur uda

Tii1 iiıı

parmağının

l
b"
işleı--111 ele ıı ası ır
.

1 [ Hususi muhabiri- ve tütünlerden pek
pek
mizden)
senesinde İzmir
cüzi fiatla kumpanyalarca, samuhitinde ekilen tütün mahbn alınmıştır.
sulü, bazı mahallerde çıkan
Bizim depolarımızın dolu
olmasına ve senelerce ihtiyamevzii ve ufak bir hastalık
yüzünden, muhtelif kuıapan·
cımıza kifayet edecek m'ıkdaryalar hu hastalığı bahane itti- 1 da tütüne malik olmamıza
haz ettikleri için, satılmamıştır. ı rağmen, biz de bir mikdar müBu kumpanyalar, hastalık o
bayaatta bulunduk. Fakat
mevkide ister olsun, ister ol·
gerek kumpanyaların, gerek
masın, her sahada hastalık bizim mübayaatımız, mevcut
varmış gibi tütünleri ya hiç
mahsule hiç te tesir gösteredlmamış ve yahut cüzi mık·
cek mikdarda değildi.
darda almışlar ve bu sebeple
Iş'arlar, istiş'arlar neticetütüncülerin iktisadi ah~·di pek sinde yeni bir emir aldık,
tehrkeli bir devr ~ geçirmekte
şimdi tekrar mübayaata haş-

•.ı~~a ağır

ist

ceza mahkemesi
hbı f-.;ltümet mamunlan
~kkında , kararını dün tef0 Ilı Hti. Ha\'anın pek soğuk
-~a rağmen Adliye binası
~n~e toplanan kesif bir haik
'İıı'esı ma:ı:nunlann getirilme·
~ bekliyordu. Maznunlar
• Yonlarla ketirildi. Meyus
' heyecanlı idiler.
ıı..~hıta tertibatı' liızımeyi al~1· Salo~ hınca hınç dolu
1

istlet
ise"

kel"
rdeO
üste'

d•

e

"'

uııll

tef/"
et'

1

aretl
aite'
e 1İ"

s.ıı

Ut'

atJI
ştıt.

vell6
bit

lir'
iıııdl
tabii

bulunmuştur.

Bu tehlikeli vaziyet karşısında hül..-ümctin emri ile
tütün inhisarı umum müdürlüğü bir mıkdar mühay.mtla bulunduğu ve son zamanlarda
mübayaatın tevsüüne çalıştığı
gibi diğer taraftan da tütüncülere ziraat bankası bir
mıkdar avans vermek suretile
tehvin! ihtiyaçları mevzu bahsolmııl·ta idi.
Memleketin ilrtis adiya tile
mühim derecede alakadar olan
bu mes'ele hakkında malumat
dde edebilmek için tütün inhisan İzmir baş müdüriyetine
müracaat ettim. Müdür Sezai
bey atideki malumatı verdi:
« - Filhakika hu sene bazı
mahallerdeki tütün mahsulünde
Çürfklük, K"k, Akdamar gibi
bazı hastalıklar zuhur etmisse de bu hastalık mevziidir.
Halbuki Kumpanyalar tarafından bu mevzii hastalık haberi her tarafa tamim edilniş

•

'°'( arım saatlik bir intizardan

lira
. Heyeti H ak'ıme sa Jona
~I oldu. Mustantik karar- '
lııııllı~siyle muhakeme safahaQihti~a eden rapor okundu.
ili Undan l;ikiımeti devirmek
llıialısadiyle teşkil edilen ceİ .Yet faaliyetinin delail ve
hliti:fa.t ile sübut bulduğu
e~ııfajJ izah ediliyordu.
h''<IPorun kıraatini müteakip
~u efalde iştirakleri Sabrinin
~~desinden başka bir delile
>e;ıı'. etmediği için masr :.ıiot erıne vicdani kanaat hasıl
lı~. maznunlardan Mustafa,
~ çavuş, lsmail, Mustafa
~Pı 1 ııı, kocabaş lsmail, Ali.Riza
ijill~ı E~ref, Selami, Hamit, imam
~~ U, Hilmi, Laz Hüs yin,
'di~ .Ziyanın hcraetleri tefhim ·'
~1tııış ve salondan çıkarıl - f
!)~!dır.
·
4; 19er maznunlardan Yetim, ı
Ct .Ali, Evliya hocanın da
~~'Yete dahil oldukları sübut
ııjU~ndan Ceza kanununun ıan ıcap edişine! n bahsi e
~k inci maddesinin ikinci b~ t<ı,kım hezyanlarda bulunhid~ı ınucı"'.:Jince tecziyelerile muş. mahkum sabr.i de ayağa
)eUe~atı ammeden malırumi - kalkarak Cemal gibi saçma'oıı eıı
tefhim
edildikten
lamış, samiini güldürmüştür.
~~a lbo, Kocabaş Hasan,
Reis B. bunlara şu müskit,
~i ~fa,
Osmanın,
finri
haklı mukabelede bulunmuş~~lliıı, Seyfi ile Hidayet, Ba- tur: « - Sen Allahtan korkay·
~tt~ının Mehmedin de teşkidm, bu cürmü yapar mıydın?
lllıl~ .haberleri olduğu halde
Muvaffak olaydın sonra ne
n
ı
H
k
hb
olacaktı ?
~ 'Yet e
ü umete i ar
~ tdiklerinden
haklarında
1f Topane anharlarının Fort
ıı..
tad
.
kanununun 1. 51 ı'ncı·
müessisesine devri hakkındaki
"'
es · 2
· fı
mukavele dün Seyrisefain mü~ ının
incı
krasının
\i.. ~k edildig-i gıyaben ve
dürü Sadullah beyle F ort
),.~Qe
b
d .
h
mümessili M. Konnes arasında
:"il n te liğ e ilmış,
un·
ıı.:~ Kocabaş 21 yaşını
imzalanmışbr.
.7'1
Jf Kabil yakınında Celala~
etmemesinden cezası
a:Ya indirilmiştir.
bat ve Guhistan kıtaatı ara·
'
.teşkilatın müessis ve ' sında harbin başladıgı bildiri,n~Plerinden olan Gök- liyor.
~ıtt'kçı Dağıstanlı Cemal,
Jf Kabakulak hastalığından
~ tsl"rd
S
b
·
K
d
Ankarada
mektepler 15 gün,
~ ,.,
en a rı,
a em
~ "lltcü D'k'
· l
·ı
İzmirde de grip yüzünden 10
1
'ıııcı emaı ve
r gardiyan kamilin de
gün tatil edilmişıir.
i kanununun 146 ncı madJf Fortla yapılan mukavele
lllucibince idamlarına
mucibince seyrisefain senede
k.-~"ilıniştir.
(40) bin lira alacaktır. Dün
"~n tefhimini müteakıp
peşin olarak idareye (18) hin
~ L.• •·a.öa kalkarak kara· dolar teslim edilmiştir.
~ ~ız bulduğundan, adaJf Salı gününden itibaren
latbiic edilmediğinden,
ekmeğe 10 para zammedilel'İn Allahtan korkmacek ve 1 ~ kuruşa satılacaktır.
~-•

j

!

. (ie ~sirtıtere dair

~i( 'n gün bir kari-

adresi, nıet
nin<len• daha ziyade

.ıliy() lıgundan şiktıyct

ınasrati nıucip olnıak
tadır. !)ahili için de

1

lııu~j 0~\nk İsiınlerinin
'il\.,·
~·ıe

tdu.
1i h

Her Sl'Yin
. ~
ayatn uydurul-

··ı;ı~

tı~ tııecburivcti hasıl
t\ St
·
'1t 1 tı ··f~ ~an1anda, bu

~~ltıe 1 lcırlerini tasvip

~ıldi ~lele n1ün1kün de~~~ ~esela hariçten
~~lif ~ılecek
bir tel.
Çın, ekseriya bu
ı

telgrafın

avnı

mahzur varittir.
Hariçle
nnıhabereyi
bilha~.a ileri sürnıek
ten 111aksa<lın1 bu kıs
ının telgraf ınuhabe
ratının daha ınasraflı
ve p.-ıhah olınasından
dır.
Onun
içindir
ki hundanhiiyle kona-

.,

Mefsuh bank4da

hilesi

«.S» l(işi icla- ı·ol çe,ri1~111el< 1steyorlar?
İzmir
azı
111«:1 1nal1!n8

k1\111 (: (lil<li

Sahife ;~

~a••

lıyoruz.

Tasfiye bitiyor,
10000 lira daha
alacak var
Mefsuh Milli İktisat Bankası
hey'eti umumiyesi 16 Şubatta
toplanacaktır.

Bu bankanın tasfiyesine
memur olan Esnaf bankası,
şimdiye kadar devam eden
tasfiye hesabatını hey' eti umumiyeye bildirecektir.
Bankanın
henüz mühtacı
tahsil alacağı 10,000 lirayı
mütecaviz olup bu yekunda
gayn kahili tahsil mıkdar
mevcut değildir.

Bir elbise
(Uil'iıwi ~ lıil'ı•tll'll ıııabaal)

Bu garip hikiıyeyi
size kısaca anlatalını:
J->aristeuKloern isnıin
de bir avukat, stajını
bitirn1iş
Ye baroya
kaydolunınak
üzere
ınüracaatta
alelusul

Memurları tefrik ve tayin ettim. Talimat ta verdim. Bittabi
memurlar en eve! en çok
tütün zer,eden ve bilhassa
temini maişeti tütüne münhasır olan Gavurköy, Scydiköy,
Menemen, Torbalı, Foça gibi
bulunnıustur.
yerlere gidecekler ve sırasile
•
mübayaata devam edeceklerdir.
l~aro, bu zatı tahlif
Bazı yerlerde tütünlerde etıniş ve n1üracaat
kör a!ı:damar, çurük ha.St:.lıknuıanıf'feve kovh
~
lan varsa da bu hastalık öyle k<F'TJdını
nıus.
ada
hu
zcıtın,
anmübalaga edilecek kadar dew

laşıİan fazla bckleıni
ye vakti ınüsait değil
ınis.
Kuıdisiııe tebli•
gat yapılnıasını heklenıeden hiı· dava alarak
n1ahkcn1e
huzuı una

ğildir.

Bu hususta bir takım muhaherat cereyan etti ve neticede hastalığı tedaviye baslamamız lazım geldi. Bu ledavi için «Formolin» kullana·
cağız; hu madde mıkdarı
kafi derecede elimiz.de mev~·ıknııştır.
~lahkeıne,
cuttur. Memurlarda tayın olunbu zatın huıüz :l\U atmuş \'e usulü tedavi eudilık n1uan1elesini bitir
!erine tefhim edilmiştir. Fl~t
bunun için bckledig' miz !fır
nıeJiğini bi tl'~i
ı~·ın
şey varsa oda hav.ıların açılkendisini
vcl aletten
masıdır.
'
fakat
Yapılacak olan ted~yiden nıe tn1en1i:,
saltthi, eti oln1rıJa'ı'l a~
sonra ve bu sayede gelecele
vuka t · ı,isYe<>ini giydisene Tütün hastalıkları ynzd
90 ve 95 derecede aza! ış ği İçin ceza vcrınis, ve
bulunacaktır.
nıahkenıc hiçarcvi <1';»
Tütünlerimiz ve Tütüncü~~
•
rimiz için hükumet ve inhiııar ı ay hapse ınahl,1)111 etumum müdürlüğü pek ç.o,k ıniştir. Avukat naınzedi
çalışmaktadır. Pek yakında
hu karara itiraz etıniş
bunun netayici meşkuresi gÖ•
ve cezası hafiflet ilnıis
·
ni· ı ecek tır.
ise de bu defa da "ı ;>
Umum müdürlük Manisa ve
ay hapis cezasında isAydın vilayetleri merkez merar olunınustur. Siındi
murlarına gönderdiği bir eJilirhu zat, hütün Fransız
de, bu mıntaka tütünlerinin de
hukukçularına ınüra
tedavi edilmesini bildirmiş ve
nl
caat etnıis, soruvor:
gelecek sene tütü eri için ziir-

.

ram şimdiden hazırladığı fidıuı
yastıklarının derhal « Fonnotin» le tedavisini bildirmiştir.
Bir kaç güne kadar tatbikata
başlanacaktır.

Ahmet Cemalettin

İzmir esnaf bankası
müdürü.
İzn1ir Esnaf bankası
nıüdürü İrfan heyin
çekildiği haber ahn'
ınıştır.
r

.

Bir avuİ-at

elbisesi
giyıniş olnıak için bu
kadar ağır hir cezaya
çarpıln1ış oln1ak fazla
degil nıidir?

Esnaf bankası ne
temettü verecek?
Esnaf Bankası hey'eti umumiyesi yakında toplanacakbr.
Bankanın geçen seneki plançosuna göre, hissedarlara yüzde 15 ten fazla temettü tevzi
edebileceği anlaşılmıştır.

•

Kelle Bekir semovi bir kuvvetin eseri zannettiği hadisahn şu beyaz elbiseli pa
ın
tuzağı olduğunu anlamışh
-1·11-.Jlırlıarriri: .tpt tf lalı Ziııa.
Hümayun şah, Seyit Ali
Raşpotlar Paiayı yere yatı
rıp
etrafına sarmışlar, başında
reisin bu cevabına intizar editehditkar tavırlarla dolaşıyor
yordu. Bunun için cevabın
lar,
hağınp çağırıyorlardı.
sertliğine rağmen kızmadı,
Beyaz elbiseli bir rahip
vatanına kav:-ışınak için kızgın
raşpotlara bir şeyler söylemiş,
çöllerde, karlı dağlarda, ölüm
bunun üzerine Palayı kaldırıp
ğeçitlerde yol arayan bu kahgötürmüşlerdi.
ramana hürmetle baktı, ,;.damArtık sabah oluyordu. Ufuklarının dikkatini celhedecek
taki bulutlar kı:ı:armıya başla
şekilde yüksek sesle:
mıştı.
Mabedin içinden çıt çikmı
- Memleketi için ölümleri
yordu. Kelle Bekir , yukarıda
göze alan senin gibi bir kahmazgalın içinde yorgunluktan
ramanı serdarlanma, askerle •
ve açlıktan yığılıp kalmıştı .
rime gösterebildiğim için bahBiraz sonra ortalık büsbüti'n
tiyarım!
aydınlanacak , kiseye göri!İı
Dedi. Hümayun şah taşı
meden aşağıya İnmek güçlegediğine
koymuş,
maksadı
şecekti. Halbu ki Kelle eğer
hasıl olmuştu, ilave etti:
kamını doyuracak bir şey hu~
- Yolun açık olsun, reis!
· lamazsa açlıktan ölecekti .
Seyit Ali reis, hu iltifat ve
Aşağıya inmeği düşündü.
lütüftan memnun oldu, müş Sonra Palanın tehlikede bukülatla karşılaşacağını tahmin
lunduğunu, onu bırakıp gi·ederek canı sıkılmışb. Padi derse arkadaşının türlü tlırlü
şahın bu müsaadesi karşısında
işkenceler altında
öldürüleceğini habrladı.
kendisinin de biraz hürmet
Başının dönmesine , bir ka\'
ve mutavaat göstermesi lazım
gündür
başlarından
geçen
olduğunu düşündü:
harikulade vak' alarm verdiği
Lütfünüze
teşekkür
sersemlikten
hemen yıkılacak
ederiz, şalum, başka her
gibi olmas·na rağmen kalktı,
ne emriniz varsa başımız Üs·
kuşağını tekrar aşagıya sartündedir!
kıttı, kuşağa tutunarak inmiye
zamanıdır,
- Şimdi kı.ş
başladı, ayakları yere temas
yollarda mezahim vardır, iki
edince kuşağı hızla çekip
üç ay kadar burada kalınız
kopardı, beline saldı. Mümkün
bize ilmi kusuf iie zayiçe ve
olduğu kadar buda heykelintakvimi külliyi talim eyle...
den uzak olmıya gayret edeSen bunları iyice bilimişsin,
rek Palanın götürüldüğü tarafa
doğru yürüdü. Karanlık sütundiY,e işittik!..
iş, gene bir müddet burada
ların arkasına yaklaşbğı sırada
kalmıya
müncer otuyordu.
mabedin içinde hafif bir ses
Fakat Seyit Ali reis, artık
duydu, dönüp baktı, hayretten
bunca iltifat karşısında bu son donup kaldı.
Buda heykelinin altından
teklif de itiraz elmeği terbibir
kapı açılmış, beyaz elbiseyeye muvafık bulmad\·
li bir rahip buradan çıkıyordu.
- Emrü ferman sizindir,
Kelle Bekir Palaıun başına
padişahım!
gelen 2kla hayret verici hadiDiye cevap verdi:
selerin evelce zannetmediği
Bu sırada öteki odada cepgibi semavi bir kuvvetin eseri
leri taş, karınları aş ve kolları
filan
değil, bu papasın tuzağı
oynaş gören korsanlar, neş'e
neticesi olduğunu anlamıştı.
ve sürur ile bağırıyorlardı:
[ Mabadı var ]
- Kandesin Pala?... Kandesin kelle? .. Gelüp te şu bizim hoşça halimizi, ölmeden 1 Yazı
cennette eğlendiğimizi seyreyleyin!.. Yoksa siz de ahiret
J\.hircn
nıünakasa
cennetinde misiniz?..
neticesinde
alınması

makineleri de mes'ele.

*

Budanın cehenneminde
Kelle ile Pala vakıa henüz
dünyada idiler, fakat dünya·
nın cennetinde değil, cehenneminde bulunıyorlardı.
Zavallı Pala Hüseyini raşpot
lar Budanın kollan arasından
baygın bir halde indirmişler
di. Bulunduğu yerden arka·
daşını seyreden Kelle Bekir,
serbest olduğ.ı için arkadaşını
kurtarabileceğini ümit ediyordu.

1

tekarrür eden vazı
n1akineleri işine ı~iri
sen bazı n1arkalarııı
~ıün1cssilleri
kendi
ınakinelerinin
f aikiyetini iddia ederek
itirazlarını ait olduğu
vekülete arzen1işlerdir.

Anonim ·şirketlerde içtima

hazırlıkları
.
cak sokak isinılerini ı hulaınazsınız.
lüzuınsuz vere
111-;an
Mart takarrüp ettiği cihetle
hassatan kısa oln1ası
!(ışın
donlar olur. beslcnivor:
bütün anonim şirketler, hey'eti
na dikkat etn1eli, di- .Avnı
umumiy
erine arzebnek iiıere
nıüsl·ülatla
kar- '
Ak ara\':
fethi
.
.
.,
senelik blançolarını taru:iın
ğerlerinin de kı~aJtıl
.. ıla.;ırsınız.
1\lahalle
.
'*
1 k..
1 cyleme!Ftçdirler.
ınası çareleri peyderBır teşeı< ur
bekçileri, devlet nıe
• 1 Mart içipde bütün hu şir
1
pey hulunnıalıdır.
' j nuıdan (ribi avlı<ra·
zun nıüddettonhcn 1 ketlerin Iıey'eti umumiyeleri
..
h
J(adıköy: r\.hnıet i\lüh raptedikli edileli halk
duçar olduğuın xonıa- 1 inikat edecek ve blançclarmr
tespit eyliyeceklerdir.
tar
ı
tizn1avı kısa- hir. nıüd
İçin hunhırdan istifade
dettc tedavi eden (C- Gizli rakı
inıkiını kaln1an11ştı.
Teşkilat lazım
İçlerinde avda «sn» şak} nıenılcket hastaİstanıhulda, fevkalfabrikası
lira kazananİarı bulun- nesi dahilıve 111ütehas~'\de bir hadise oldu
.4ıınalı
sısı Fazıl ·Sabri beye •1 1Jeı1.ılılıı11drı
. •
.
. c' mı duğu söy.l enen hu zünıu, her kes şaşıı•ıp
ıninnett:ır Ye nıüteşek , ele Tıı(kal sof;aıfmılıı l.~lefoıwıı,
ınrc g·ün «cçtikçe ise
kalnıaktadır.
Bunun yarınaz, yani halkın kir olduğu111un beya- .lf;srırayılıı • ıı:ıııı <:fcnıliniıı
/I('
B"yoıflııııılıı
Tatıuılaıla
sebebi şehirde te!;>kilfıt isine varaınaz bir hale nını rica ederinı.
!lflrS<ıll T111111ş111 lwrıe/criı11 lı
olnıamasıdır.
~1escltı
geliyÖr. Bu halin bir
İstanbul adli' esi ıne ispirto inhisar n:crıı11rları
lıırafımlııu yi:li rakı iııırı!ıil
yazın sular kesilir, bir
çaresine haknıak hehe- nıurlarından ·sait be- luınclt'rİ
1111•yı/1111ıı çıkan/ teneke getirtecek adanı n1ehal h'ızıındır. Zira vin Yaldesi
Nuriye
1111.~ı ır.
~

•

'
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-Scfn Saat

Rasat ,eye

re i lliı·

Sabık
Süt şirketi

dtirJJiin

müdürü

k'Hıuyor.
..

nerede?

1
~l J(

v-

c.I

İri hsrif g'' rek
Biz, dedi, şöyle bir gezmive çıkmışiılt. Fakat siz bizi
kurt sanıp avlamak isfediniz aşkolsun!

-71. Iustafa ağa, zihnen
bu kararı ittihaz ederken gözünün önüne
ihtiyar -babası ve onu
takiben de Tersenkli
oğlu gelai.
Bahası,
sanki J{ulağına eğ·ile
rek <tSığırlık etn1e, ~ı
ğirlık etıne» diyor. Ismail ağa da: «Gördun
mü kardeşlik? buna
ayan oyunu derler!»
gibi pis pis mırıldanı
yordu.
Bu hayali temaşalara
rağmen
bayraktar,
kararında seha tı tercih etti. Hücum emri
yermek için ağzını açtı. Fakat köy tarafın
dan peyda olan bir
meşale, üç
adamın
kendilerine doğru geldiğini gösterdiğinden
yereceği emir ağzında
kaldı ve homurdandı:
-Elçı geliyor .Demek
ki anlaşacağız.
Beş dakika
sonra,
meşaleli hey'et, Bayraktarla arkadaşları

ğtnı anlıyarak
larını
ısırdı.

dudak-

I...akın

o·e halel getirYe<Vitli
o
ö
1nen1ek n1ülahazası·ı e
çalu11ını bozınadı:

- l\1olla - dedi - yazu1 köve kuı:t inn1ez.
Olsa olsa .,volunu sası..
ran tilkiler, künıeslere
burun sokmak isterler.
Fakat biz tilki avına
.;

çıknıadık.

l\iolla İdris,
- Hele oturalın1.
Diyerek yere çömeldi. Kendisi gibi müsel..
lah olan arkadaşı,
bayraktarla rüfekası,
aynı suretle oturdular.
Yalnız silahsız adaın
ayakta kaldı. l\lolla

ona hitaben :
- dedi - Kadıkövlü
.,
sen açıkta dur, biz
ağalarla konuşacağız!
Kadıköy muhtarı olduğu, Bayraktar tarafından teşhis edilen o

adamcağız on - onheş
hatve uzağa çekildi ve
Molla söze başladı:

- Bayraktar! Çok
fena iş yaptınız, biz
çevik davranıp sizi karnın yanında idi. İkisi şılamasaydık kan gövpür silah, birisi basi- deyi götürecekti. Pirincin taşını sonra biltülkıyafe görünen bu
üç adan1dan iri boylu n1em ki, kin1 ayıklar
ve zalim bakışlısı se- dı. Söyle bakalın1 babayeP-it, bu iş I)1 ı nıi
Jan1 verdi:
- Merhaba· Bayrak- olurdu.
Mustafa iki elini, katar, merhaba Pehlivan, badayı tarzında balmerhaba Ali!
dırlarına yapıştırarak:
Bayraktarla arka- Hayırdır inşallah
daşları, derhal teşhis
- dedi - bir duş i!Örettikleri bu adama - müşün, yüreğin oynahayran, hayran - iadei mış, aptessiz yatınış
san rahmani değildir.
selam ettiler:
-Merhaba molla İd- telaş etnıe.
· - Şakayı bırak ta
ris! Burada işin ne?
İri herif çirkin bir mertçe konuş; bizi tutup ne yapacaktın?
tebess\jmle:
Aramızda bir geçıniş
- Şöyle bir gezmiye yok. Dolaşa dolaşa şu
çıktık-dedi-fakat bizi
raya gelınişiz, biraz
kurt sanıp avlamak is- hava alıp döııectğiz,
tediniz. Aşkolsun size! kendi halinde volcuBayraktarla arka- larız; düşn1ana ~saldı
r1r gibi siltıhlanıp üzedaşları, şu söz üzerine
meseleyi an1an1ışlardı. rin1ize ne için ko .. tuMolla İdris,
Vidin nuz?
(Mabodi var)
ayanı ı>azvantoğlunun
naı11dar gözdel~rinden

idi. En

nıühin1

işleri;

yagınaları, yangınları

adanıa yaptırırdı.
Görünüşe
göre bu

bu

şöhretli

sergerde, o
gün KadıköyUne getm iş ve l(ose .i\.hmetten
müsellali bir kafilenin
· kö)e gefueeğini

e;re-

nerek kuşkulanmış, şu
vaziyeti ihdas etmişti.
Bayraktar , \ 7idin
Ayanının kendilerinden
evel harekete ·geçtiğini, ]~usçuğun kenarına kadar el uzattı-

Tegayy"p

Epey

zanıan

cvel
şehrinıize getirilen rasatane \ e ait ve zelzele
kaydına n1ahsus
isn1ograf aleti henüz
tan1arı1eı verine l<onnıa111ıştır. ~Yakında hu
is. ik111al edilecekse de
rasatanenin daha bazı
ek')iklcri olduğundan
geçenlerde .Ankaraya
giden Patın efendi işte
bu eksiklerin teıninine
çalışacaktır. Eger bu
eksikler itn1aın edilecek olursa, ınüessise,
asri hir vaziyete gehniş
olacaktır. Diğer taraftan rasatane için, y,ıl
dızların tetkiki maksac.lıla
gayet hiiyük
bir dürbün ceJbediJıniştir. Bu dürbün de,
bazı tali inşaat biter
bitnıez yerine konacak
ve rasatanemiz, havai
tetkiklerde bulunacak
ve dünva hev'et alinı
leri ile tcnıa~a gelebilecektir.
Bundan başka Ankarada nıükenınıel bir
rasatane tesis edilnıiş
ve bir Fransız celhedi lıniştir. Her vilayet.
her !!Ünkü tebeddü.Ja tı
hava iyeyi
te1egrafla
IAııkaradaki bu nıcrke
ol

ıe bildirıniye nıechur
bu!unnıaktadır.
~ine.

ğerle

Avranı

maddel~kfi ve yapılacak lı r. şeyi f:Jyrı,
anlatıyordu. isterseniz bir de beraber ok.uy,

Dokuz

Kuımun eşiğini a~ır aş
ınaz l·aıu

rın

aJacakhlar tarafından
haczet
tiril...
n1iştir.

J\1uınaHeyhin

pasaport a)n1achi!ı tespit
edildiğine göre, hangi
na111la şehri terkettiği
n1alun1 değildir.
Aziz Amato efendinin şüt şirketi müdürü
iken bazı kimselere
h"isse senedi vererek
rpµkabilinde aldığı paraların <la
hesabını
nuştır.

Cerrahpaşa sertabibini

tebrik
Cerrah paşa hasta nei sertabibi Rüştü B.
eyeJki gün, bu hastanedeki
sertababeti hin «10» unau vil
. dönünıjlnii idrak etıniş ve

dunu·larda hüyük yazılı
VP hcş nltı lisanla hanıa
nıın dahili nızamnanıe ve
iznhllalllPSİ nene ÇCl"<:C•
,·eler içinde asılı duru~·or
clu.
Hnrnda Jwndt•ıı başka
Jilmsc•ciJd.-r yoktu. HlnuPWtlPylı anadan
clot)1ua
c;ıplak vaziy"linul(•n ula-

arl~a~aşları tarafından
edilnıiştir.

nacak ıııevkicle deyildiın.
Jzalmanwh•rden fırmı
sız(•a ol anma vaklast
.. nn.

~hvn1etli doktorunıu•

zu biz de tehrik ederiz.

.

hir miyc pi haslah(jı oldu(juıın ,.. n·h·e IJilnıünasehc
süvleınist
. .. im.
l
•ııımuıı1111ın ıı uuuınttınııilllıınıııııııınııwımıuııuu1111111Hın 11111!1
Hamama uircrken uözVERA MİRÇEVA
1 lülderinıi çıkardıi)nn için

1Şimdiye kadar görülen filim- _

PERİSİ

Mükemmel varyete
1= lerin en müessiri; iki büyük
. .- - - - - - - - - • ' dahi ve güzel artist olan
: ( MARlYA JAKOBİNİ ) ve ın
ŞEHREMANETi BU AKŞAM
(Jan Ancelo) tarafından bir
sureti fevkaladede temsil ısaat 21,30 da
edilmiştir
·
1i
Önümüzdeki Çarşamba 1
TEYZE
m akşamın~an itibaren

m~

HANIM

MELF~

SINEMASINDA

harfl<-rlc

hii~'Ük

yazılmış olmasına

J'a{jrıwn ol\uyamadmı.

En
yakm islı:cml.-lreden birini
duvar kt•mu·ma t;ck(•rpk
iislline çılctııu ve izahnanwde şu maddelt•ri oku-

1

duın

1. -

lona
ynlt

Komedi
3 perde

yazı~·ı,

lavhada ld

1

1

Dn~ odasından

sa-

!Jİl'CI' {Jİl'lllf'Z sarı hocaın~kfuıdan ltir hav-

lu nh1111.. Yüeml11n11znn

11111111
Mütercimi: Fahri bey
Nakil": B. D.

ıslahı

.J

teşkil

Kadınların en güzel ve en sev1mlisi olan (BILLI DOV) u

bir koınisyon

edileceği

111üs-

tabberdir.Bu koınisyo
"la ınütehassız bazi ze~ at ta ·~ti1·ak edccelytir.

J

Mu~'~:-

c

1
au.u

4

alçakçasın;ı

müzayede ile

satılmış olduğu

ASRJ"' S •

ve

ouuıı

J

yappıaları sıhh

nanıma

faidt•lidtr.

I \'. - Servisten şl1'
ti olanlar müdiriycıe
yanı keyfiyet .-.tmel
Hu dokuz nıaddelllı
nanıe IJurada lıitaDl

yordu. Şinıdl ıneseıe
larm tatbikinde idi:
~la ha~

v~ ~ · "na~~.1

Bornuva ziraat
tebi nıüdürii Rı"1
yrin beş yaşındaki
vi n isiınl i çocuğ1:'
harfleri
rnüke
surett(: öğrenrnif
bir hey'et kaşt
sahifelerce yazı
olmış, tek bir
çıknıamışbr.

_

6

.

Bir difcinitı
,
•

i WDAakliiAisavverRH j,l.°t~~-;~J:~n:; 1

bir esir gibi

nam mükemmel dramında
görmek
isterseniz bu gün:
ınemayı
u maltımatı havi bir muhtaYugoslavy.adaki evkafı huteşrif ediniz! Suvarelerde Paris Ampir tiyatrosundan meşhur
radır.. Herkesin işine yarar
susiye hakkin" da unaiyetin
KJ...OVN ZETTi harikulade numaraları cidden <a\ ani tem:ı<adır
' T-;vsiye ederiz.
bazı teşebbüs~ı vardır.
l••Iİlliıılıiıımmİİİıılıiıiiıliiiiliiiiiiİıillliiliiiiiiiİİİİİİİİİllıİİİİİiiiİİılııııİİıİİİİİıİİİİmİİİııııl ~ıunuıuı:ı: ..............llllfllll1ııı:ıı11111r.ınıııı111ıı1
teşebbüsatta bulwıacakbr.

onu

icin

'
Bu günlerde lstanıhuJ hapisanesi idare
- hey'eti arasında bazı
tehcddü1at icra edileceği haber ahnn11ştır.
Hapishaı enin islah ve
bilhassa tnaran~ozha
nen İn da ha nat 1 bir
in1alathane haline if
rağı ıiçin

Bir az
kilitli olan Jmın a
duş mahalline gire
YI.- Duş nıahlliııe
lu, peşlemal of hl şe
girmek sıhhate mu
Yll.- Acil ilıliyaç
sa her salonda ın
kırmızı salip işaretd
dal) dü{Jnıelerine
\'111.- Muhterem
lerilerin hu şartlara
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Salonunda: Bu gece
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(Gerclc yüz ve
vücut baYluları her
teri ve her sefer içi.O

lathir edilmektedil'.)
111. - nu girdiğini'
lunuyorduın.
lon bir niıınaralı salo
Hu salonun zemini ve Burada, vücudunuz
duvarları heyaz mern.ıer
ruam hararetine al
den di, fakat ayaJ\ basa- için 5 dakika kala
cak yerlerP tahta imfes- Vakllnizl bilmek içlJJ
ler Jı:onuhını:otu. Bu ı,a Yardaki elektrikle
fe ferin iiz(~riııde yüı·ü saa le bakınız.
nuyordu. Hundan ıııaksat
ıv. - Deş dakika
ta sıcak uwı·rncr üzerine
salonun sat) tarar
çıplak
aycı(imı
basarak
ve üzerinde iki ra
ya~uıa:mıa.sı içindi. Ziya,
yazılı kaından gir
hplo ( cennet :salonunda )
n iz. Durası iki nu
oldunu uihi
lavand:uı, .
renkli camlardan glme:{- salondur.
Hu salon duvarla
tc idi.
Ortada bir kaç ınnsa, lıar,~kctinize dair J
okuyunuz.
beyaz
. IJovnh
. tahtadan bir meyi
V. - Hamamdan
im<; sandalye ,·e lmnape
cauınız zan1an uc
vardı.
birinci salondan g
•'\lasaların üslündf• ıslan
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arka havlunuzu bu
ııtit' o oünkü uazclt!lcr
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Jrndar oenişlikt e
ınustatil bir salonda hu-
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Aynı za1.11anda ~la yüzüıııu llJ)IH bizim hamamla-

Aınato

tegayyüp etnıiştir. Aziz Avram
efendinin Şişlideki ika-
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ı laJ~hjmı JuırutunuZ·

hafif bir <:eliJ\
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n1etgahında

talimatı
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Eski yerlerimi.zile

Mütevelliler ;Cemiyetinden
bır hey' et, Muhtelit müba~ lte&Nsyoounda ikinci murabbasno.1% W~il b~j ziyaretle
Yunanistanqakl hususi evkafın
vaziyeti hak'kında malumat
rica etmiştir .
Yunanistandaki hususi evkafın kıymeti 150 miliyon liraya karip olarak tahmin edilmektedir.
Mütevelliler cemıy.eti, bu
evkaftan iştifade içj.n yeni

Hamam n

tivatro

lJa rt"i l talir11

ZULMETLER

HATIMLAA

Müflis süt şirketinin
nıüdürü Aziz, naını di-
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Serseri fi &imin
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Adapazarında
doktoru Ahıııet
bey, bir buhra~
cesind€ kendin•
va a tınış ve "
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l aç
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i e küllerini hususi kaplar
IÇerisinde sakladıkları ma lllıdur.

ctll I llı ~esmimiz, Çinlilerle olan
bll~
JUharebelerde maktııl düşen
enı ııı
ara
ınü 1"

~Pon askerlerine ait küllerin
Yaz örtülere sarılmış kao-

ral'ı 11

1

Ol ııı

içerisinde
vagon.. konularak ailelerine teslim olunmak üzere memleketlerine
gönderilmelerini gösteriyor.

.. ..

Bu esnada ölenlerin hatırasına hürmeten askeri merasım
yapılmaktadır.

--

İşkenceyi
insanlar
zorla
(lrayorlar

eliiıı

e l .ı ı;

1ar

Garip all

' siJJ
"
·yeti'.
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·e)C 11

idi:

~ 8ıı resmi

görür

görmez

.,trhaı hükmünüzü verecekllıiı
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Kurunu vuııtada engi~sıyon mezalimi zamanında
~~kiımlara tatbik edilen bir

.
Burhan beyin

~ ~u:

yirminci
~et. IC:atlarından bir berber
ı oldu~nu söyleyince der-

hayrete düşersiniz. Hal :
nız da var.
Eskiden işkenceyi
zorla
tatpik ederlerdi.
Şimdi biz kendimiz, bunu
kendi anumuzla tatbik ediyoruz.

Afatbuat balosu
~e kotiyonlar.

Trakyada
hava iyi

matbuat Cemiyetinden:
lllüessesat ve f;ı.brikalar
lrıatbuat balosunda tevzi
~ek üzere gönderilmesi
~ll ~dilen kotiyon ve saire, nthayet Şubatın yirminci

Bugüne kadar Rumelinin
her hangi bir tarafında telgrf muhaberab yapılmasına
imkan olmamıştır. Fakat dün
ancak bir tel çekilebilmiş ve
Edime ile muhabere edilmiştir.
Edirı~e ve Kırklarelinde ahvali ha. vaiye hali tabiide
olup Edirne vilayeti dahilinde
trenler işlem Aktedir. Köylerle
Edime arsında
münakalat
devam etmektedir.

~nce vasıtasıdır.

h akat aldanırsınız ve size
~etin kadın saçlanm (10)
~da

'

kurutan

~lirk

t,

1

~İine kadar Cağal oğlunda
.
t 'lhuat

. ti

.
merk ezıne
1
~~hılll edilmesi, aksi lakdirde
cemıye

~lır UI edimeyeceği
•
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Karısı

ile lıi rlil<te )rcııi bir
filim yapıyor

. . ..

sahibi,

Riik!ere

~ OtJ ,

Rejinalcl Den11i

vızıldıyışla Roberin elinden fırl11dı,
bir şimşek gibi uçlu.••

d an s salonunun
mevki etti ve sarhoş delikanlı
lambaları birer birer sönüyor- 1 Janın en küçük bir hareketini
lar dükkin kapanıyor ve Rober glSzden
kaçırmıyarak: alelsendeliye, sendeliye dışanya
acele belindeki kayışı çözmiye
çıkıyor. •
• •
• • •
ba~ladı.
Rober bir adım ileriledi,
Dışarıda yağmur çiseliyor,
F'ılip iki adım geriledi. Badehu
acı ve sert bir rüzgar yüzü
bir şimşek süratile elindeki
kamçılıyor. iki hava gazından
biçağı
düşmanının göğsünü
sokağın gayn muntazam kaldı
nişan alarak fırlattı. Kamanın
nm larına sarımtırak, kirli bir
vızıldıyarak kendisine doğru
ışık dökülüyor. Sokağın münuçtuğunu gören Filip göğsüne
tehas:nda sim siyah bir mürekkolunu siper etti ve biçak
kep enğlni var ve siyah boş
kolunda derin bir yara açb.
luğun üzerinde g e miler in
Sol kolundan yaralanmış olan
direkleri hayal, meyal farkFilip sağ elindeki kalın bel
olnnuyor. Rıhbmın karşısında
kayışını hem başının üstünde
Rob-;,r yakasını k aldırmış,
döndürüyor ve hem de:
ellerini pantolonunun ceplerine
- Beni yaraladın ha?.. Diye
sokmuş bekliyor.
bağırıyordu.
İşte göründüler ve kendisine
Birdenbire kayış vwldıyarak
genç fransızın suratına indi ve
doğru geliyorlar.
Birdenbire Rober ihtifagaRober bu
müthiş
darbe
hından
fırlıyarak
kolkola
albnda bir feryat kopararak
gelen çiftin yolunu kesti.
yere yıkıldı.
Filip lambai hasarda yere
- Ne istiyorsun?
Suali soran Filipti. Rober nıu
yıkılmış olan rakibinin üstüne
hakkirane cevap verdi :
çullanarak boğazım sıkmıya
- Seninle bir alış verişim
başladı. Şimdi sarhoş delikanyok. Sen şöyle alargada dur
lının gözleri çeşimhanelerinden
ben Nele ile anlaşmak istiyofırlamış, başı fazla olgun bir
meyva gibi bir tarafa meyletrum.
- Haydi, dedi, söyliyecekmişti.
sen çabuk söyle 1
Nele:
Fillp iki adım kadar geriledi
- Filip ! Ne yapıyorsun
Filip ?... Diye haykırmıya baş
ve iki nışanlıyı baş başa bı
lamıştı. Halbuki Filip zonklı
raktı.
yan kolunun acısından çıldır
- Haydi çabuk söyle diyomış gibi hasmının gırtlağına
rum! Bu havada böyle sokak
kenetlenmiş olan parmaklarını
ortasında uzun müddet senin
gittikçe fazla şıkıyor ve F rankeyfini bekliyecek değilim.
sızın kafasını sokağın nemnak
Nele sabırsızlanıyordu. Rotaşlarına güm, güm vuruyordu.
ber sesinde kiçkınklar titri- Filip! ...
•
yerek sordu :
Beriki ı;ıihayet parmaklarını
- Ben sana ne yaptım?
gevşetti. Rakibinin cesedi siyah
- Hiç....
- Ohalde beni ne diye terk- bir klllçe halinde bili hareket
ayaklarının ucunda uza~mış
ediyorsun?
yatıyordu. Nele gelince aşıkı
.
nın yanına sokulmuş korkudan
- Gevap versene ...
tir tir titriyordu.
- Ne cevap vereyim?
Dakikalar birer saat beta- Demek ki aramızda her
atile geçiyorlardı.
şey bitti öyle mi?
Nihayet hareketsiz y.ıtan '
- Evet.
cesette
bir ürperme, hafif bir
Rober sanki ağır bir yükün
hareket hissedildi.
albnda ezilmiş gibi bir kere
Filip ve Nele bir birlerine
sendeledi, sonra boğuk, hıç kı
sokulmuşlar
bir statü gibi
rıklarla değışmış bir sesle inkıpırdamadan
bakıyorlardı.
ledi:
Robcr yavaş yavaş kalkarak
- İyi ama ben seni sevidoğrulmak istedi. Fakat sanki
yorum. Sensiz ne yapayım?
bu küçük hareket bütün kuv- Ben seni artık sevmiyotüketmiş gibi yeniden
vetini
rum.
sırtüstü düştü. Şişmiş dudak- Kaltak! ...
ları arasından morarmış dili
Roberin elinde bir biçak
sarkıyor ve bu dudaklar arapanldadı ve derhal Filip yumsıra açılarak ciğerlere hava
rukları havada Roberin üstüne
gönderebilmek İçin hırs ve
yürüdü, çalak bir hareketle
tehalükle rü1gan sanki emigenç kızı bir tarafa çektikten
yordu. Nihayet gözlerini açb.
sonra rakibinin karşısında ahzi

Katibine öf-

içill

pırılh saçlı

-.~d

t!l!!r

Nihayet

lir?

ıer ııı

bir
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cırtabi
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Son Saat

beyanolu-

~j

istifası
İstanbul
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mıntakası Hey' eti

merkeziyesinclen: Mıntaka hey'ti merkeziye riyaset!ndıın teş
rini eve! 928 nısfı evelinde
gazetelerle istifa eden Burhanettin beyin keyfiyeti istifası
hakkında bir müddetten beri
devam eden muhaberat neticesinde mumaileyhin vazife sine avdeti için hey'timize
vaki
şeraitinin
müttefikan
reddedilmesi ve bilmukabele
key' etimiz tarafından Burhan
beye tlermeyan edilen teklif
ve şartın da tahakkuk etmemesine mebni 5 şubat 929 içtimaında mumaileyhın

muııtafi

addine kıuar verildiği tebliğ
•
olunur.

;tanbullulann pek iyi taoıdıJl!arı meşhur Amerikan Kom ğl
ı ald Denni evlidir. Karısı Besti Li isminde genç ve giizel
b,r filim yıldızıdır. Filim san'atkarlığı yapan bütün kan kocalar gibi Rejinald Denni ile Besti Li de şimdiye kadar hep
ayn ayrı fi:i:nlerde başka başka erkekler ve kadınlarla çalış
mışlardır.

Son gelen Amerikan gazetelerinde okudumuza göre Rejinald Denni son zamanlarda bu teamülü bozmuş, kansı ile
birlikte bir filim yapmıya başlamıştır.
Henüz ikmal edilmiyen bu filimin ismi bermutat saklanmakta
dır. Resmimiz Rejinald Denni ile Besti Liyi bir araada gösteriyor.

Ayda 5000 lira kazanç
Oıı

ik:i .ya~ ını

vr·nı (lül(ltıran

)

Lir

cocuk alt t a,, 1cincle biitüı1
!!

~

.;

dii n' anın

tanıclığı ı11e~hur

hir nkt ()r ol<l u

Tashih
Samia hanımın vefatına müteallik muhakeme safahatında
ismi geçen kabilenin ben olmadığımdan i~bu iltibas tashih olunur. K. Köy Hayn bey
sokak kabile Müberra.

ve

İZM1R
p ARiS SERGİ
LERİNDE BÜYÜK MÜKA-

FAT VE ALTIN MADALy A İHRAZ EDEN MARUF

İDEAL

KONSERV ALARINI
Herkes, bilaistisna tercih eder. Meşhur doktor Zergerin
takip ettiği usul üzere sureti
imallı-ri, hali tabiilerinin muhafazasını temin eder.

ENFES! ı\lÜKEi\1i\1EL
SIHHİ!

, esmını

gördügünüz (Baz Barton) henüz oniki yaşını yeni
ao ıdurmuş bir çocuktur.
Bundan alb ay kadar evel sinemaya intisap etmiş, bir macera filiminde küçük bir rol oynamış. Bunda gösterdiği muvaffakiyet ona büyük bir şirketle, zengin bir mukavale imzalaması
imkanını hazırlamıştır.

Baz Barton bugün ayda (5000) lira
bir aktördür.

Gemi

Hudut sıhhiye müdürlüğün
den: Marmara havzasıııda seyrisefer eden ve 25 tonilatoya
kadar (25 dahil) olan kücük
sefinelerin muameları sıhhiyesi
(istintakı sıhhi, parabka ve
vize) lüzumunda tekrar konulmak şartil e , ilga edilerek mezkiır gemiler Marmara havzası
dahilinde seyriseferde serbest
bırakılacaklardır.

_______

Her bir tecrübesi büyük bir
muvaffakiyet, bir zafer! Umum bakkaliye mağazala
rında bulunur.

._

kaptanlarına

kazancı

olan meşhur
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YAZI iŞLERi

'
h.
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Dik )

markalı (3000) kilo kalın maden yağı pazarlık

suretile alınacağından itaya talip olanların numuneyi görmek üzere
müracaatları · ve 13.2-929 tarihinde mübayaat komisyonunda
saat onda bulunmaları.

: Karaağaç müessesatı Katibi
~mumiliğinden:
.640 liı:a bedeli keşfi olan Karaağaç mezbahası ahşap iskelesinin tamiri 9-Şubat-929 taı:ihinden itibaren yirmi gün müddetle
münakasaya kunulınuş olduğundan talip olanların teminat mübayaa komusyouuna müracaat eylemeleri ilan olunur.

ALTINCI n ·ü YÜK
Yeni tertip

Doktor Artin Horhoroni
Bel soğukluğu, idrar darlığı, prostat, hastalıkları,
gevşekliği ile frengiyi en son usul ve ağrısız şırıngalarla

PıYANKO
SU
•

TAYYARE

·kat'i tedavi eder. Beyoğlu Tokatliyan oteli yanında mpktep
sokak No 35. Telefon: Beyoğlu 3152

1. nci keşide (}}) Şubattadır.

, RJ1
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Şayanı

ve

ı\lüdürlük

Anl<ara
şubeleri:
l

A.nJ,aı·a

.\ılan«

.\rYalık

htanhul
Bursa

TralMou

Zonııuldak

Balikı•sir

h.ay:-.<'ri

izmiı·

Samsun.

(iİl'l'SOll
~

•

'

•

:\(l'l'S İll

Edı·ı·mil

kuıııbaralaı',

•

l•a..,alar

hayret güzelliğin ancak Kh.EM PERTEV ile idame
kabildir.

vjye il~, ciddi bir dik~at ve istikametle yapılır. Dakik idrar
tahlili 165 kuruştur.
Bahçekapıda Salih Necati eczanesinde taze birinci morina
balık· ·yağının Riloluk şışeleri 90 kurtıştur. Mağşuşiyetini ispat
eden(: 'bin lira var.
Çocuk gıdalaw emzik, pantalon muşamba, ğöğüslük, şiringa lastiği, Cam şirinğa, lastik sonda, derece gibi bilcümle eşyayı sıhhiye ile krem, diş macunu, podra,
kolonya, esans gibi tuvalet eşyaları uncular sokağında yeni ıtrı
yat ve levazımı tıbbiye mağazasında ucuzca tedarik edilir.

' Halis Bahk yağı

Ü§küdarhlara müjde

v

24 şubat pazar günü saat 14 te l

Un1utni

te.ınini

Bahçekapıda Salih Necati eczanesinde
l•ı aç 1arlnlZI ihzar
ettiriniz. Reçeteleriniz taze ede-

İstanbul Ticaret ve Sanayi odasının 1929 kongrası:

liradır

yolcu

ftlers.n surat

~o)tası
Mahmut Şevket paşa) vapuru
12 Şubat Salı 12 de Galata
rıhtımından hareketle lzmir,
Antalya , Alfilye , Mersine
gidecek ve dönüşte Taşucu,
Anamor , Ali.iye , Antalya,
İzmire uğrayarak gelecek tir.

iLAN
11 Şubat Pazartesi günü
Trabzon
birinci
postası
köprü
acentesi.

başmda

Beyoğlu

Limanımıza

Sanayi odasından:

.

luğa] uğrayacaktır.
Gelibolu için yalnız
alınır. Yük alınmaz .

LOYD Tl{lESTINO

~

İstanbul Ticaret ve

·rORKiYE iş 13ANKAsı
Sernıa .Ye6İ: tt'dive
. ediln1is 4.00U.0013

dan hareketle [Gelibolu, Ça·
nakkale, Küçük kuyu, Edrı:·
mit, Burhahiye, Ayvalığ ]·a
gidecek ve dönüşte mezkur
iskelelerle birlikte [ Altuno-

Mes'adet hanı altında dairei mahsusada şube acentesi
lstanbul 27 40

•

kadar umumi katipliğine tevdi olunacak mes'elelerde kongra
ruznamesine ithat edilir.
3 - Kongra, ,....ruznameye dahil olan mevattan başka hususat
, hakkında müzakel'e eryan edemez.
' 4 - Kogranın ~uddeti devamı on göndür.
• 5 - Oday.ı '!lukayyet ve müseccel erbabı ticaret ve sanayi
ve şirketler ve iktisadi cemiyetlerin işbu kongraya iştirak
edebilecekle.ri ilan ve -teşrifleri rica olunur.

Ay~aı~ ~t.rai po>ta3ı
!MERSİN] vapuru 12 Şubat
!ialı 17 de Sirkeci rıhtımın

l>a.ıata

'-"_;.
. ·~·

ongraya davet

perşembe akşamına

~eyr.ıJ. setaiı:

~362

LUTFEN DİKK.AT EDİNİZ:
Bu seneki Tayyare piyankosu şimdiye kadarkilerin en zenginidir:
1 - 10,000 lira ve daha yukarı büyük ikramiyeler geçen sene yalnız «3» tane idi.
Bu sene «5» tir. İsabet ihtimali "" 67 artmıştır.
2 - UMUM İKRAMİYE ADEDİ: Geçen seneki keşidelerde yalnız «2,000» idi. Bu
sene tam: «3 1900» dur. Umum isabat ihtimali de tam:'· .95 (yani iki misli)artmıştır.
3 - PİYANKO YÜZÜNDEN ZENGİN OLANLARIN ADEDİ BU SENE GEÇEN
SENENİN TAM İKİ MiSLİNE ÇIKACAKTIR.

21 şubat 929

3812

merkez

10.000

Dördüncn vakıf hanında üçüncü katta oda meclisi salonunda
akl.c:lilecektir.
1- Kongra ruznamei müzakeratı şunlardır:
l Sanayi kredisi
11 Ticareti bahriyede kredi.
2 - Kongra4a müzakere edilmek üzere erbabı ticaret ve
sa'nayi ve şirketler ve müesseselerle iktisadi cemiyetler tarafından raporu ihzar edilip

$

yapılmıyacaktır.

Dikkat e diniz
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>

ı müdürlüğünden:

(

~
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İDA~E İŞLERi

; Tütün inhisarı umum
ı

·1202

ı

•

resıye
Haftalık
·ı

7r:, ...uruş
t'at co

Operatör
ı\hn1ct

~ost üm
ı ı an c o

Burhaneddin

mu amba

Cerrahpaşa

hastanesi
operatörü
Muayenhane: Beyoğlu, Rus
sefarethanesi karşısında 348
numara! Suriye çarşısı apıu-,
tımanı 8 numarada. Telefon;
Beyoğlu 1615. . . e,

a ... ; ,• ıe

(ADLER)
Yazı

makinesi

(Adler) in 'lfki hurufat tipi

iml;yazı m:in!~asıran Adler

muvasalib
beklenen vapurlar
( TEODORA ) vapuru 10
Şubat Pazar [İtalya ve Yuna·
nistan] dan
(KALDEA) vapuru 11 Şubat
Pazarteı:i günü [ İtalya ve
Yunanistan] dan
( GORİÇİYA ) vapuru 13
Şubat
Çarşanba [ Odesa ,
Romanya ve Bulgaristan] darı
Yakında limanımızdan hareket
edecek vapurlar
(KALDEA) vapuru 12 Şubat
Salı günü 11 de [ Samsun •
Trabzon ve Batum] a
( GORİÇİY A ) vapuru 13
Şubat Çarşanba günü saat 18
de [ Selanik , Midilli , İzmir •
Pire , Patras , Korfo , Ayasa·
randa , Brendizi , Venedik ve
T riyeste ] ye
( TEODORA) vapuru 14
Şubat Perşenbe sapah tam 9
da [ Pire , Brendizi , Venedil<
ve T riyeste] ye
Her nevi tafsilat için Gala•
tada mumhane (LoydTriestinıl)
başlıca acentesine . Telefon
Beyoğlu 2127 ve ya Galata
sarayında sabık Selanik bon·
marşesi binasındaki yazıhane·
sine Telefon Beyoğlu 2499 ve

yahut Sirkecide Mes'adet ha·

nındaki yazıhanesine mürac:ı.at

-

edilmesi. Telefon İstanbu' 1 ~5

~011 Sf!rİtİn ifıirı toı / "

yazı

~
il

TAYYARE CEMiYETiNDEN :
500,000 tane aza taahhüt
verekası ve ( 50 ) tanede 1-oüfettişlik talimatnamesi butı
rılacaktır, talip olacakların pey
akçeleri ile beraber Şubatın
on ikinci· Salı ğünü saat on
beşte piyanko mudürlüğütide ,
müteşekkil mübayiat komisyonuna müracaatları .
Piyanko müdüriyeti binası
nın alt katında yapbrtlatak
olan takriben 1500 kilo demir
dolapların beher kilosu imal
ve yerine konulmak dahil ol•
duğu halde yirmi beş kuruşta
talibi uhdesindedir. T~il et·
mek isteyenlerin
' on
ikinci Salı günü saat 'on beşle
mübay''lt komisyonuna müracaatlan ilan olunur.
'

CocukelbL~es
Ha>:ır

lsmarlama
Arife ve bayram zünıeri
te!arriiı) etıneiden evci ınu
amelenizin 24 saatta ikmali
i~n bu ilanı kesip 'Eminönü ;
karakaş hanı tahtında 15-16
numaraya müı-acaat ediniz.

Doktor A. Kutıeı
Elektrik makinelerile belsoğuJ4uğu, idrar darlığı, prostat, ailemi iktidar, ve belgevşekliği serian ve cilt ile firenğiyi ağrısız tedavi eder.
Karaköype Börekçi
fırını sırasında N. 34 .

Dikkat

makinesine mahsus bir
hususiyettir.
•
Arzu olunduğu kadar _çok 1
kopyefor çıkarılabilir. llel- 1
.
ebet dayanır. - ·
İtk yazı makinesi 1898 1
senesinde ADLER fabrikası ı
trarafından imal olanmuştur.
Bütün dünyada 360,000
makine satılmıştır.
Türkiye vekili umumiliği :
İstanbul, Galata Voyvoda
han No 7-20, pasta kutusu:
·
Galata 447 ·
Anadolu vllayatı için iyi
ac~ntelikler ve seyyar me• aranıyor.
murlar

KuruS·
6ıncı sahifede santimi

Sinci
4üncü
3üncü
2nci
1inci

«
«

«
«

«

«

«

«

((

,;

25
50 ,
80

M

120
200
400

felgı:af:,İstanhul Saıı•
İlan -·muhteviyatına dikkat
)lunmakla beraber bu 1ıusust 1
mes'uliyet kabuf edilmeı.

Gazetembde intişar eden
bütün yazıların hakkı
mahfuzdur.
1\bone şartları
Vilayetler için: Senelik 1100
altı aylık 900, üç aylık 500

===ııı:!lW~~ıw-t.~!E~awı~~lai -ıeıcet-

f)ok tor Fevzi .Ahınet
•

-

Firengi, belsoğukluğu, cilt .
prostas, zafı tenaııül ve ka·
din hastalıklarını en son usullerle az bir zamanda mul?Slf şeraitle tedavi eder.
Adres: Babıalı, cagaloğlu
yokuşu köşe başı numara 43
Telefon: fştanbul 3899

ler

içi.ıı: Senelik 3000, alt•

aylık 1600, üç aylık

900 kuruştur

•

Şaban

2~

1347
Uğurlu sabık (Malül Gazi ·
kişes nin üç adet tayyare
TakPİlll
piy;ı. o bileti alan miişteri<;iüneş 7.08 , Akşam 17.~
!erine bir adet gaıi sigarası i'
Öğle 12,28 Yatsı 1~'~6
,ikram eder. Galata karaköy
ikindi 15,11 lıtısak
'
eski borsa hanı kapusunda
t''lüncü dükkanı.
•----------• ı Mes•uı müdür: SelimRa9ıP

a19

405
450
&47
~ı

S71
5,J~
t35

'sa

S;!I

