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Efganistanda · En1cet isminde birisi meydana

her yerde (5) k uruş

çıkarak

Efgan

tahtını eline geçirmek maksadile ortaya bazı iddialar attı

_B u hak sadece febamızmdzr

Binaenaleyh başkaları,
Fınncı, kasap, şarapçı
· olınamak ıaZ~m Qelir
Mevsuf\ l ·

m· menlwdan
•
•
... 11la1ımıala qüre
en/,ullıt•l lllem/ekl'l lıcsafıma
{'O{' lJl 11~J .
um aclde<iilebilccek
.
l >ır
•
1
ııcs ele ile <thilwclm·
olmuş
.
l· . ve 1Jlf lwsm;/a lelktır1um..

ıısı::

ulımywı

bir
<:el l/lll/l
Fransa Jıwlui
lan dalıilim le
L;;..;.
fırrncılık, /;.asapltk muskiraf bayilifji
lJC SDİl'l' yapmctSl/l<l im/.:cin
yok/ ur.
Bu kaidenin cl(tjer mcmlekcllenlc tl<' cari uldujj11
s6ylenmcklcdir. 11i::c uclin-

ıcrasuu clıi~ıinnuişlıir.

hidemaıı u-Jı

m runiyeden
ba::tlan ya- - ~---1
luuz 1'tirk
lebasma lalı is <'<lil mişlil'. Lozan mualıc
desindl' de
bu il 11s11sla
seralıal mc-

ce:
llalkm ltayalı t'e si/ılıali
ile allilwclar ulaıı lm lıi: meller Türk /l'J,ası kadar

ecnebi

lcbası forafuıdwı

da

yaptlııwkladır

bu

yl'ae

/,·i lmmm bir
çok malı=url<tn oldu!/11 be-

lıi:mcller mcyanwda ba::ı 1arı var-

dilıiclir. l~mand Lo:aıı m11-

dtr hi .1rr-

alıcclesini ı •e J!·anunlan lcl-

mc-

li.ik ederek bi::.dt' tlt• aym
kaidenin 11a::ma
imkcin

nıpa

(~uııı<trt esi

111ll'iwl/ı>-

l111/111111p

lml111111wdı ğ111a

ba-

kacaktır.

Jfo mcsai<it.'n 1111/spel netice alllldtfiı l<ık<lirclc luikıi
mde müracaat edilecek rıc
l <.•ınen niyalla in ılt 11111/aca ki ı r.

111 r"i ~et l>a hw m:

lıi l-

1i. 0/ıı::. lwduı ve oluz
erkek scrn'alkcir resmi
koyduk. bımlardan '<'il
fazla ilimi be1/emlini:?

Be!)cndi!lini= lw<im 1 e ya
crkt•i]in resmini keserek
<lercelliljimi:: (30) lmpoıı
la birli/ı/c bi::c yünd 1

rinb. l\.rtponlw·cimı lJi risinin ıishinc isminizle

aclresini:i ya:111ay1 rzmrt111wıwm: lci: 1111clrr.
/Jir san'alkıir be'(jt•ncceli.-sini::: l'alm :: bir lıadm ,
yalıul ycılm:: bir erkek

C<'L'aplar cumartesi ya _
mine kadar kabul celi lecek, pcı :ar !Jl"illt'i tasnife başlanacak, netice ((İ »
Şubat per §Cnbe 1111sluı ım :da

ilUn olunacaktır.

Ayı balığının

ortaya çıkar dığı garip davanın neticesi
yeni alındı. Himayei hayva nat cemiyetinin ;
yeni bir teşeb
büse girişmek
üzere olduğu
nu haber aldık. Cemiye tin, bazı zevatça garip ad )ıe.,
doluna bilecek
teşebbüsü, bi·
Tavukların öldürülmeden evel yolunduklar_
ze verilen masöylenilen yerlerden bir tavukçu dükkanı
lumata göre
şu mes' ele ile alakadarmş:
suretle yolunmasını gayn insa ıi
bulmuş ve bu hale nihay :!t
Cemiyet, tavuk pazarında,
verilmesi için elinden geleli bazı
dükkancıların tavuklan
lecek her hangi bir mücade galiba kanlı canlı göstermek
leden çekinmemiye karar veriçin olacak, evvela diri diri
yolduklarını, sonra öldürdük mış.
lerini işitmiş. Cemiyet, tavukMen tahayyere fi sun'ihil
ların -öld6rDlmeden evel bu
ukul!
3
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...

nci sahifemizde

h!b1 ~af. haberleri,

-

Polis
er en, Niçin? Ve saire

3 ... nci sahifemizde

Dün gece, Galatada arka

sok_aklard~n _birinden geçen
polıs devnyesı yerde ifadeye

gayrı

adam

Teffişafın

muhtedir bir sarhoş.gör

müş, hüviyeti meçhul olan bu

Senjorj

hastanesine

naklolunmuş , bir az sonra da

Gu ··
.
nu Snun ta~ihi, Kar.i sütu·. ' erserı hayat.

4-_ncü sahifemizde
~ır avuç kül. S eyı"t Aı·ı
reıs.

hastanesi ne halde?

·1f~}fü~fü~3®ft Il&~nfdfüooo
Verem hastanesi hu sene
mu~~a
---...c-• -

yapılmalıdı~·

Cerrah P•
İstanbulun en

havadar sem- ,
tidir. Bu sem- t'
tin şerefini art- ·
tıraıı insani bir
S - nci sahifemizde
müessese var.
Sinema
··t
D
şuu
su unu,
iinya
h errah paşa
?nu,
Saat
«13»
ü
çalar
nı ı.
Hastanesi!
Hür ri ye tte n
sonra inşa edit Odalar bankası
len iki beton ,7\!rem hastanesi inşası için istimlaki mukarreı
saha ve Sertabip Rüştü B.
anbulda hunun için paviyon , bu
hastanenin
ana
kısmını teşkil
ı.relecek sene açılabile~ılan Para ne olmuş? ediyor. Burası tertemiz, ılık cak
cektir .
~Iktısat Ve ı
bir yuvadır. Orada hastalar,
Bunlann haricindeki hastakaletinden Tibacakları
kırılanlar;
midelerin
ne
aksamı, her halde şehC:aret odasına
de böbreklerinde taş bulu-. rin yüzünü ağartacak vazıyette
gelen bir tesnanlar; apandisitliler, barsaklan değildir. Müzmin veremlilere,
kerede r·
tet d' ıca
kangiren olanlar; sinirliler;
tifolulara, cilt hastalanna tefh. o ası yeni
şimdi isimlerini hatırlıyamarik edilmiş bulunan ahşap
litçesinde badığım bin bir hastalık müsapbarakalar var, ki Cemiyeti
Yanlışlıklar
ları sıcak, samimi bir aguş
beldiyeden bir hey' et tarafındil ~ğu kaydebuluyorlar,
ciddi
bir
itina
ile
dan
görülmüş, azadan biri,
dikten sontedavi ediliyorlar.
«Buralara hayvanlannızı bile
~a odalar banNe yazık ki, buğünkü hasyatırmak doğru değil» d~mişla& iç.in tefrik Ticaret odası
tane
muktedir
sertabibi
Rüştü
tir.
~dilen paranın reisi Mithat B.
ltııktarı
beyin idealinden henüz çok
Öyle barakalar ki hey' eti
soruı kve nereye sarfedildiği
uzaktadır.
fenniye, fennen kabili tamir
rna tadır.
Vakıa,
Cerrah
paşada
asri
olmadıklarına dair senelerce
P.!alurn ld ...
diln b" 0 ugu vechile hun- bir paviyon daha inşa edilmişevel rapor vermiştir.
i arı Oclır, iki sene eve1 yapı- tir; fakat burası tahsisatsızlıkFakat ne yapılsın: müzmin
C~
alar koıwresinde bir tan henüz dahili tefrişab bir veremli müracaat edince
a1•adı ikinci sahil'<~d(~ )
ikmal edilemediği cihetle an-' ( !\lrhacli il,hH'i ~ahift."ıl.- )

:;d

Hindistandan dönerken şehrimize .de
utramış.

Efgan isyanı
m ün asi be tile
esrarlı rolü şa
yanı dikkat görülen mahut
miralay Lav rensin, son şa
yıalar üzerine
Hind istanda n
geri alındığı
resmen söylendi. O bavalide Lavrens tayyatayyareci Şav reci Ş~v kıyaismi altında isfetınde
tihdam edilen Lavrensin şah
sıyeti, İngiliz parlamentosun da
bile mevzuu bahsoldu.
Aldığımız malumata göre
Hindistanı terketmek için Bombaydan vapura bindiği söylenen bu adam, lngiltereye dönmek için bu yoldan değil,
Bağdat - Halep yolundan istifade etmiş, ve Halepten Haydarpaşa tireni ile şehrimize
gelmiş, aynı günde ekpresle
Avrupaya hareket etmiştir.
Kaydi ihtiyatla telakki edilmesi lazım gelen bu haberin
sıhhatini tespit etmek maal 'eesef bizim içilı mümkGn olmamıştır.

Bir sarhoş öldü

Polis

M.

Sporda ilk fili

neticesi

karakolların

teftişine
Şimdiye
yapılan teftişattan elde

etmektedir.

Beyoölu fırka

devam
kadar
edilen

de~asyona

şu olmuştur :
Şehrimizde mevcut

200 karakoldan nihayet onu sureti
umumiyede matlup dereceye
varamamıştır .
Bunun seb ebi, bu karakol
amirlerinin sık sık değiştiril
mesinde görülmektedir. Badema karakol şefleri, ancak mu3yyen

~ameı1larda

oekf•r!cr.

Şark

demir

Avrupada
: ""ı''
spor
hayatının büyük h eyecanlarla beklendiği bir mevsimdir. Bil hassa futbol

n:ıkledile-

yolları

adım

Artık atılıyor

Şerif B. geceleri

netice

Cerrahpaşa

işiı,

Cevaplar kabul Hayvanları himaye ceedilmiyecektir miyetinin bir tcşebbüsi~

ölmüştür.

1

sonra,,,

bir tavuk

gü -

.nii·ndeıı soııra

Sim·111 et

llJallun dur
ki rneııııe keli lll iz de

ocul/ur. Fakat

ı'1ÜSABAl{Al\1IZ

Süratlc gönderin

ald . . •

,al

Ayı balığından

j

1

l

binası

fe verildi

.---------------~--

bu rn\!vs!mde
en büyük maç-

lar
1- az r -ır.
•
Komis~r; er hatüz:erin- Bizde is~ iş
de tetkikata çıkıyorlal"' bcrak;stir; kış
gcrnce koca
Şdrk demir yollan şirketi
bir çamur der- ·
nezdindekl NaJia seı komiseri
yas!
1alini alan
Nu~i ve ikinci komiscı- Semuhi
« stadium »
beyler, bir kaç güne kadar
kapısına koca
tekmil hat üzerinde bir teftiş
seyahatine çıkacaklardır. Komi bir kilit asılır
ve d iğer sporser beyler, bu meyanda Edirne
ve Kırklareline giderek güzer- lardan sarfı na·
B ir kıxmı idman iitifak11w talısis c<li!t•n
gahtaki mevakıfta nakliyat iş zar en emektar
/Jcyofjlu F. binası
lerini tetkik, trenlerin muntazam olan futbol cephesi bile aylarca
Mazide olduğu gibi körüişleyip işlemediklerini, vagoniyi hava, kuru toprak beklekörüne maç yapan, terini ,
ların ısıtılıp ısıtılmadığını, yolmiye mecbur kalır. Bu şerait
çamurunu giderecek . imkincuların esbabı istirahatlan ne
dahilinde futbolümüzün gitlan temin etmeden maç yapderecede temin edilmekte oltikçe kuvetsiz kalmasını teacmak istiyen sporcu kalmamışduğunu tespit eyliyeceklerdir.
cüple karşılamamalıyız.
tır. Meseli Beykozdan ta takBiz her şeyden evel artık
sime gelen bir sporcu evvela
Banliyö hattına ait
bu hale bir çare bulmanın
bir duş ve maçtan s6nra titşikiyetler
zamanı geldiğine kaniiz. Aksi
remiyecek bir yer aramıya
Şark demir yollan serkomi~~l~e ~tbol tedennisini her
başlamışbr.
...
serliğine Sirkeci - Y eşilköy
turlu tarızden. muaf tutmak
Bunu bir «modemite» değil
arasında işliyen yolcu kataren samimi hır hareket olahayat kıymetinin manasının
lanna ait muhtelif şikayetler
ca~ır.bahs etrafıodaki müta- daha iyi anlaşılmış olmasında
tevali etmektedir, serkomiser
aramalıyız.
Nuri bey bunlardan bahsile
laalan düşünürken, futbol rüBunun içindir ki emanet
demiştir ki:
esasından birinini pek haklı t a b sisat m 1
v erecek , '
«- Banliy,ö hattında, vaolarak işaret ettiği bir noktanın da hakkını vermeliyiz; fut- yardım mı edecek, Stadium
goıılar soğuk diye vaki olan
Çukur Bostanda mı yapılacak
bol tarzı değişmiş ve her saşikayetleri nazarı dikkate aldık ve kumpanyaya tebligatta
hada olduğu gibi arada da taher ne olacaksa bir an evvel
bii ve sıhhi şartlar anmaya
olmalıdır. Sporda ..-iı yukarı
bl;!lunduk, vagonları teshin
ettirdik.»
başlammşt1r .
( IUabadJ lldo

Son

Sahife 2
l'angınlara karşı

Sporda ilk fili adım

Odalar bankası

S havuzlan ve
telefon tertibatı

(Hirhwi sahifeden mabat)

(Birinci sahifeden mabat)

30 senelik bir mazisi olan
istemiye

odalar

•

y~pıhyoll° ..
Sehremanetinin yenı sene
bütçesi sur'atle tanzim edilmektedir. Bütçede bir çok
tasarrüf yapıldığı söylenilmektedir.
Diğer taraftan, yeni bütçede Etfaiye teşkilatı hakkında
bazı mühim yenilikler mevcüttür.
Etfaiye müdüriyeti, bütçenin tanzimine başlanmadan
eve), Emanete yeni bir teşki
lat layıhası vermiştir .
Bu layıhanın ihtiva ettiği
mevad arasında ezcümle, terkos suyu olmıyan yerler de
büyük su havuzları yapbrılma
aı ve harik ihbar telefonları
tertibatının tebdili zikredilmekte idi.
Aldığımız malumata göre,
şehremaneti bu teşkilat layı
hasım ehemmiyetle nazarı dikkate alınmış ve yeni butçeye
etfaiyenin bu ifleri için mühim
bir tahsisat koymuştur. Şehre
manetinin tespit edeceği yerlerde m havuzlan yapılacakbr.
Harik ihbar telefonlarının doğ
nıdan doğruya Etfaiye merkezlerine rapb ve bunlardan
yalnız harik vularında istifade edilmesi kararlaştırılmıştır.
Harik ihbar telefonlarmm rabtedileceği Etfaiye merkezleri
tunlardır.

1

iki kardeş ..
Kavga ettile>·,
biri bicakla ya'
ralandı

Karağümrükte Avcıbey mahallesinde 45 numaralı evde
oturan Hüseyin ağanın çocukları 14 yaşında Ali ile 13
yaşındaki
kardeşi
Osman
kavga etmişler, kavga esnasında

Ali

eline

geçirdişi

ekmek biçağını Osmanın kafasına atmıştır.

Kafası

ehemmiyetli surette
yaralanan osman tahtı tedaviye alınmıştır.
§ Kumar yüzünden Balatta
Karakaş mahallesinde, lsakın
kahvesinde iskambil oynamakta olan Osman ile Mişon arasında kavga çıkmış ve· Osman,
Mişonu sustalı çakı ile arkasından yaralamıştır.
Carib
yakalanmıştır.

Umumhanede
bir vak'a
Beyoğlunda F eridiyede te-

feci traiw Mehmet ağa evelki
gece sarhoş olarak dostu Lütfiyenin evine gftmif , bir sofra
kurdurarak içmeye bqlamıfbr.
Kafayı tutan ild qak kıs
kançlık ile birbirile kavgaya
tutuşmUf}ar, o sırada Mehmet

Fatih, Beyoğlu, lstinye, Üsküdar, KadıkiSy ve Adalar.
Bu merkezlerin mıntakaları
dahilinde bulunacak olan muh- ağa bıçağım çekmiştir.
telif harik ihbar telefonları
Evde bulunan sermayeler
vasıtasile
1angınları vukuu
Mehmet ağanın üzerine hüanında Etfaıyeye ihbıp- etmek
cum ederek elinden bıçağını
mümkün olacakbr.
almışlar, kasığıle kaba etiıi
den yaralayarak sokağa atmış

Deniz işlerinin
düzelmesi neye
bağlı?

E velki günkli niishamızda,
Liman ıirketinin bir eserinden
bahsetmiş
ve bu şirketin,
aleyhindeki ittihamata karşı
kendini müdafaa için böyle
bir eser neşrettiğini yazmıştık.
Bu haber yazılırken bir yanlıtlık olmuştur. Eseri n~den
Liman firketi değil, Ticaret
odasının deniz itlerine bakan
tubesidir. Mamafi esas doğ
nıdur ve İstanbul Hmamnda
"Vapurlardan eşya nakli ile RüIUIDat musmelelerinfn salim
bir tarzda icra edilmekte ol-

cluju
•

s..._

meydandadır.

1.hnan filketi müdiirtl Ham-

di bey, clün kendisi ile göriiten bir muhanirimize şunları
aiSylcmlftir:
« - Y azdığmız eser bizim
Wafmuzclan nqredilmit deAiJdir. Bqka bir bir daire
tarafmclan nqreclilmiı bulunması muhtemeldir. Bizim iddiamız, deniz işlerinin bu
iptidai vesait De ylrlyemiyeceji merkezindedir.»

lardır.

Sabıkalı/ar
arasında
· Galata sakinlerinden sabı
kalı Güzel Hüseyin, Hasan, Laz
Şevkı, Emnıllah, Kemal, İzzet
isminde altı arkadaş sarhoş
lukla kavga etmişler, birbirlerini fena halde dövdtikleri gibi Hasanı başından yaralamış
lardır. Hasan, Şevkı, Emnıllah
yakalanmış, izzet firar etmiştir.

Her Qünkü kazalardan
numaralı
otomobil
Emiiıönlinde Vasil isminde bir

1510

komisyoncuya çarpmlf, mec nıbiyetine sebebiyet vermiftir.
Şofir yakalanmışbr.

Ansazın

gelen ölüm

Rus mültecilerinden Ahmet
isminde birisi dün Galatada
sokakta birdenbire yere düş
müş, sektei kalpten olmüştür.

400 Lira uçtu mu7
Sirkecide Ferah otelinde
sakin Akif efendinin yatağı
albnda bulunan 400 liraaım
Rauf isminde birisi çalarak
firar etm:flir.

NICIN?~I

şehrin bir stadiyom
hakkı vardır.

•

Büyük bir memnuniyetle
haper aldık: C. H fırkası apor
için azami teshilat ve yardım
da bulunmıya karar vermiftir.
Bunun ilk nişanesi Beyoğlu
fırka binasının federasyona
tahsisi suretinde tecelli edecektir.
Binamn büyiik bir kısmın
dan istifade edecek olan idman ittifakı burada güreş,
boks, eskrim , voleybol salonları tesis edecek, bu hususta
fırka tarafından yardım görecek ve bu suretle sporun bu
şlibeleri ve sporcular sıhhi ve
tabii şerait albnda çalışacak
bir mekan bulmuş olacaklardır.

A. S.

Cerr ahpaşa hastanesi
ne halde?
(Hirınci sahifcd~n mabat)
kapı dışan mı edilsin? Cildi
hastalıktan dökülen hastalar,
beton pavyonlara alınsm da
oradaki salim hastalarda mı
cilt hastalığına tutusun? Bu-

nu içindir ki, hastane idaresi
o ahşap barakaları meh maemken, hiç tahsisat olma dığı halde tamir ettirmif, 4050 biçare veremliye, tifoluya:
4C yer yok, dıtarda
almiye
mabk6msmı » demekten ken-

dini kurtarmıfbr• .
İntallah, gelecek sene, gene
orada asri bir verem hasta nesi inşası için lstimlikat
yapdacak. Bu İD§aabn kısa bir
zamanda ikmaJi arzusundan
Cemiyeti belediye azasının bizimle beraber olduğuna şüphe
yoktur. yarın, belediye azası
beyler, verem hastanesi için
vereceğiniz tahsisat belki şim
diye kadar ittihaz ettiğipiz kararlardan en insani, en yükseği alaeak.

*

[ Apandisit vak'alan ve hastane intibalan hakkındaki ikinci ve son bir yazı yann intişar edecektir.]

Bir iniihar
İstiklil cadd~inde Gtil bahçe
gazınosunda

biifeci 20 yaşında
Muharrem dün gece kendisini
sol memesi üzerinden ağır surette yaralamışbr.
Muharrem Amerikan hastanesine kaldırılmıştır.

Maaşlar1 gecikiyor
Haber aldığımıza göre, a çıkta bulunan adliye memur lanmn klnunevel maaşlarina
ait havale henüz gönderilmemiştir. Alakadarlar, her ay
tekerrür eden bu halin nihayet
bulması için müşterek bir
müracaat yapacaklardır.
nın eline, ayağına yapışmak -katip efendi-

ye-pek makul geliyordu.
Hurren1 bu kararı
-JOiittihaz edince biraz
Binaenaleyh şimdiki 1 ken, hep bu noktayı rahatladı. l . .aJinurun
vaziyette susınayı ve araştırdı ve nihayet Nerinıan üzerinde nutahammül
etmeyi Lalinura iltica etmeyi f uzunu bildiğinden ona
arze<leceği ricanın bebil .·ucuh zaru:·i bul- kararlaştırdı.
heınehal sen1ere vereclu. Ancak şu menEvet, Lalinura yalce2ine kanaat getirehus gazetecinin hanı- varacak, hanımfendi rek yüzü güldü. Miismı büsbütün benimse- nin gazetecive uyup terihane bir siğara yanıesine ve kendisini kendisini evden kov- karak ve şişkin midekonaktan attırmasına maması ıçın ondan
sine İradesini yatırarak
bir çare bulmak la - J11ardın1 dilenecekti . uyuklanuya
başladı.
zın1dı.
Denize
düşenlerin Gazetecinin kendisine
Delikanlı, salondan yılana sarılnıası aybol- sorup ta nıanasız bultaflp gelen piyano ve madıkta n sonra şu duğu sual, göz açıkken
prkı nağmejri, içine buhranlı ve tehlikeli rüya görnıek hn li, siın
prin bir wüntü işler- dakikada kahya kadı- di başına gl ) ordu:

bankası teşkiline

karar

verilmiş

ve bilumum odaların
varidabndan yüzde onunu bu
husus için tefrilt etmeleri ta-

karrOr

etmiştir.

Bittabi bu meyanda lstanbul ticaret odası da varidabmn yüzde onunu tefrik etmiş,
fakat bu parayı bir ticaret
sarayı yaptırmak için sabn
aldığı arsaya vermiştir.
lktısat vekaletinin bu parayı
sorması üzerine ticaret odası
şu

cevabı

vermıyı

muvafık

görmüştür:

Odanın aldığı

arsa, satıldı
ğı takdirde Odalar bankası
için şimdiye kadar toplanan
yüzde on varidata tekabül etmeğe kafidir. '
Binaenaleyh odalar bankası
bugün açılacak olursa bu arsa
sablabilir.
Odanın cevabı bugün Vekilete gönderilecektir.
lstanbul odasının şimdiye
kadar topladığı para, 70,122
lira 33 kuruştur. 1929 senesi
için tahmin edilen yüzde on
varidat yekünu 20,433 liradır.
Şu hale nazaran bu sene
nihayetinde lstanbul odasının
odalar bankası için topladığı
para 90,555 lira olacakbr.

Emlak mes,
, eleleri
Yunanistandaki gayn mnbadilleriiDİze ait emlake Jdymet
takririne çahpn ko~onlar
dald ilıtilifab balletmiye gayret etmek iizere M. M. komisyonunca bitaraf tebeadan iki
mtlfettjş intihap etmiftir. Bu
mtlfettlşlerden biri olan M.
Jilber Simon bu günlerde
Y unanistana gitmek üzere pasaportunu· çıkartmıştır.

•

Istanbul rüsumatında yeni
tayinler

istanbul Rüsumat baş mlidürü lbrahim bey, lstanbul
baş müfettiıliğine
edilmiştir. Baş müdüri-

Rüsumat

tayin
yete de Rüsumat müfettişle
rinden Hakkı bey tayin edilmiştir.

Hakkı ve İbrahim beyler
yarından

itibaren yeni vazifelerine başlıyacaklardır .

İdarei husuıiyenin

bütçeai
Villyet idarei hususiyesinfn
blitçesi hazırlanmaktadır. Mubasebei hususiye M. Cemal
bey bütçenin aynen bu seneki bütçe esaslarına göre
tanzim edilmekte olduğunu, ancak yekun itibarile arada ne
kadar fark olacağının şimdiden
malüm olmadığını söylemiştir.
Yeni bütçeye, mülhakatta
inşa ve tesis edilmek üzere
bir kaç dispanser için tahsisat
vazedilmeld e :lir.

Henüz elinde yanan
siğaranın
dumanları
arasında
bir takını .
gölgeler oynıyor, öpüşen çiftler, çıplak kadınlar, erkekler, yılan

lar, akrepler, zebellah
araplar, pırasa bıyıklı
cüceler, birbirini ısıran
atlar, kısraklar, dişi
sini koklayıp anıran
nlerkepler, ve bir sürü
ecelacayip şekiller sıra
ile gözlerine çarpıp geçiyordu. Hurreın uyunıadığına kani'di ve
bu sebeple gördüğü eş
kali nJenazır, son derece hayretini nlucip
o1uyordu. Henüz bidar
olc;uğu elinde sıınsıkı
tutturru sigara ile sa-

lfnberler~
el g 11af'I
Efganda.
Bir dôrduncu
kral daha
çıkıyor
Londra. 2!) - Kral .Amanullalım eski tarafdarlarmdan
Ali Emcedin Efgan Kralı
ilan edildiği Peşaverden bil dirili ııektedir.

Hintliler tavassut
ediyorlar
Peşaver,

29 ( Husuil ) -

Tatavla

ya11ğını

Tahkikat bitti
mes'uller A lliy

c

verildiieır
Polis ikinci şube mild' •
tinde T atavla yangını bak
icra edilmekte olan ta
ikmal edilmiştir. Evinden
zuhur eden bakkal Yani
zevcesi Todora: kayn
Eleni, kaynatası Aleko,
Yorginin ifadelerine n
ateşin soba borulanndan
nın kızmasile husule gel

la
ol
A
ş

anlaşdmaktadır.

Y ananlardar bazılan,
Yaninin kaçak rakı
parken kazanın patlaması
hep olduğunu iddia etmişi
de bu cihet tahakkuk e

gına

miştir.

Yangının kilisenin v
etfaiyesile söndürülmesine
lıfarark etfaiye hey'etine
her vermiyen ve ateşin b
ttin büyümesine sebep
AyaDimitri kilisesi mütev
ile terkos musluldanna su
mediği iddiasile tahb istiçv
alınan T erkos şirketi mti
ve müstahtimini bugün
RUSYA-ALMANYA
dei nmumiliğe tevdi edilec
Moskova, 29 - Almanya ile
lerdir.
.Tatavla yanginında m
Rusya arasmd~ bir hakem
olduğu karakol yanan ko
muahedesi imza edilmiştir.
ser muavini Yümnü ef
Bu muahedeye nazaran iki
hllkumet beyninde zuhuru mel- Çatalca Polis merkezi ko
muavinliğine tayin edil ·
huz siyasi ve ticari mahiyetKarakolun mürettebab
teki ihtilaf ild Alman ve iki
diğer merkezlere taksim
Ruatan müteşekkil muhtelit mişlerdir.
bir komisyon tarafından halledilecektir.

Hint müslümanları. l!.Jga~
kabileleri arasında mevcut
müıwfereti izale etmek üzere
Hint Afiisltimanlarmdan mürekkep bir hey'etin Efganistana gitmek için İngilizlerin
müsaadesini istemişlerdir.

te

ın

al
d

bi
nı

ın

ih
A

B
bi
bi
nı·

g

ba.
nu
Va

!randa isyan
yok deniy

EfQmıistan ve Fransa
Paria, 30 [A. A.] - Fransa
Bir sabah refildmi:ıe
hariciye nazın M. Briyan Efnadan gelen bir telgrafta
ganistanm Paris sefirini nez- da bir isyan zuhur ed
dine kabul eylemiftir.

Seyit Mehdi idaresindeki
vetlere yeni asi kuvveti
Prağda sis müthiş
iltihak
ettiğinden bHllB'I"-:
Prağ, 30 [A. A.] - Burada
mektedir.
gayet kesif bir sis ktıkllmfer
İran sefarefi bu h
madır. Gündüz olduğu halde
ademi maliimat beyan ebll
blitüıı mağazalar.
sokaklar,
te ve bunun arasıra
demir yollan ile otomobillerin bulan, fakat derhal t
fenerlerini yakmak mecburiyeti edilen mevzii hareket]
hasıl holmuştur.
ibaret olduğunu zann
tedir.
Bir tayyare kazası
Londra , 30 (A.A.) - « R6yBir katil meselesi
ter » - East Ghureh (İst Corç)
Aiır cezada tela
te iç tayyareci bir kaza esrü'yet edildi •
naauıda vefat etmiştir .

Nihat efendi ismi
Bir vapur karada
bir polis memuru e
« Omerfdis » isminde bir
zeman evel Beyo~I
Yunan vapunınun Marmara Ka- da Nane sokağın
rabunınunda fırbnadan karaya
madam Ana ismi
oturduğu haber verilmektedir.
llir kadının evinde
kalanmış,
bir ka
Maat ne zaman?
Maqı umumi Cumartesi g6cürmünden dolayı (7
nl verilecektir.
sene hapse mahk
Tasfiye edilen memurlar olmuştu. Maktul .M
tafa isminde biri id.
Vil<iyet memurin tasfiye
Temyiz hey'eti
komisyoıin, mektubl mıime kararı na ksetmiş A
yizi Aptiilvehap beyden mada
15 memurun tasfiyelerine cezada bu muhake
karar verilmiş ve keyfiyet tekrar rü'yet edil
tasdik edilmiştir. Bunlar meve ceza (2,5) seneye
yanında bir kaç katip ve tahsil memuru

dirilmiştir.

vardır.

Uyuınuş olsa onu
düşürmesi icap ederdi.
O halde şu gariprüya-

bitti.

yı nasıl

göriyordü?..
Delikanlı hem ıstıra
ri ten1aşasi1e meş~J,
hen1 de bu sual ile
mustaripti. Fakat silkinip kalkmıya, bu
müziç rüyadan kurtulrnıya muvaffak otamı
vordu. Cüceler, atlar
~e kısraklar birleşiyor

ayrılıyor,
bin türlü
şekillere girip çıkıyor
lardı. O sırada Lali..
nur hanın1 da bu rüya sahnasında görün..

dü. Genç kahya, gözlerinde sivah bir kı
vılcım,
tatlı

bir

dudaklarında

tebessiını,

ses-

siz a<lın1larla yüri
yanına

geldiği

hangi bir hayalı, si
baz de.<Jneği gibi,
men ortadan kalc:li
yordu. Kadın yü
ken o şekiller silioİ
refte refte at ta
rak ta sahneden
boluyordu. LAlinut
tohaf reftar ile ve
sahnenin bütün

törlerini birer b
silmek ve yok et
suretile ta k~
Hurremin
oturd
iskemlenin kenıı
kadar gelmişti ~e
likanhya egilerek·

MAi>

ta
lir

.:,ahife 3

Son Saat
Yağmur mu/hiş

o/da

-

va-

Son y gmaur
nın bi
g
i Anadol~da
çok mühi!!t zarnrl r \crdivıi
gelen haberlerden anlaşılrn:ık
tadır. Bu mclumata n z:ır.::..n
Bergama havai" · den u h~
berler v riliyor:
Reisd~rc I~öyilnde (36) dö-

Delinmiş bir_ f~!um gibi her tarafı nd n fer fışkırarak
pıifluyoz-, buhranlar ge..çiriyor.du.
O, 1

ı

- 1 i ı; Ilfulu11·riri: idris Jfuhtf!f'l
h.U: d '1nMi ı
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~1

1 ·r (HHJ)
mı lar.

c " H tı-.t( ril1 t ll .ınm 1 ü ...

d na yef · erek s
ha ka evi r n"kle ilmi 1 ~rdir.
Ha I a akmak liz
.koye
bir doktor gônderl ~ ·,..
Dağıstan koyü de sulaY
altında kalmıştır. Burasile heniiz irtibat tesis edilmemiştir.
Üç gün evel mahal ine bir
sandal gönderilmi tir. Fakat
sular hala şiddetle akmakta
olduğu için Jandarmalar köye
yaldaşamamışlal' ve geri dönmek mecburiyetinde kalmış
lardır. Ayaz k··y, Bölcülc ,
Aşağı kö cler ve
DağJstan
köyleri de tamamen su altın
da kalmışhr. Köylünün Saman
ve cşy ları da ~ulann iç.ine

·ı ı

ı d. ı mı~ c r

li. l! "C' 1hi i) tı. Ik i i"c

it· rn \ on(•rf<'r<lt. . n h.tl.H:ri
olmmhuı .ınf.l .. rlmı~ "" i~
ıı· ı.ı~ c t hh· znhırn 'alrn"iı

cch:n mi:

D. 1

ne 1 n
ı

!..

*
i. Niyazi

t

nda bı-

tı'n

1 k"'n U.

l'-t r

miıdürü

Isl· \u1 P. i\I. Hacı
• 1ehn1ct 3ey önüınüz
dck i ha ta içinde seh,.
rinı · zc l:"t
o lccektir.
•

t

mek edir.
>f Türk matbaacılığının 200
nd senei devriyesi münasebetJe; ocakta teşkil edilen matb at scrğisi matbuat cemiyeti
r isi H. Tnr'k bey tarafından
kfişat edilmiştir,

b na n, : \t: n~ ~
bi bi t:n ıku lıt un l:ı 'ec .ni
kc tin:miıc r. h tta eli den h·r
"' ' gc.: ır mi, dmc.z mi, onu d.1
bilmı

ım.

Kahire sefaretimiz baş
kfüibi Hüsnü Şenni bey vekalet emrine alınmış , yerine
üsteşar payesile mütercim
H~ tahsin bey, vekalet emrine
· alınan Anvers lrnnçılan Muzaffer I'' amil be} in yerine vekalet evrak mcmurlanndan Köşe
oğ1 u Ahr.ıet bey, Hamburg
konsola uğuna muaviıılik payesile konsulluk işleri katiplerinden Emin bey tayin edil-

urctlc b ~ .ttıp d

mah. .ıdı ile b1.:ni t

h.o · •

01

ap

teşebbüsüne

u

ennem·stir.

ı tutma

ba rır••
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latildin lrnrdc"i 1.1..ı..:il diye san:. kim i.ı\'lc:di?" () kocnnı, n h l
tı hi'Tl ) cdi·? Pek :Ud gorilyor~un.
llcnim hutun hima\'cm ve h~l\ a-

tım ·"\latildin clinck. Bu zamanda

irı . . nJ kendi 1.1.1. l..ard

ka kim l ( ) 1

) ardım
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c llaha
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Jf Muht l't mübadele ko-
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·c ·n ..,ib. k

bngiin toplanarak
komi~ yon
Gü üJcineye nak c e ·r.· müzakere ede'Yr. Gümülcünede bina tein edilmemiştir. Yunanlılar

•

lirdi?

miştir.

m· • onu
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lan mur. d pimi 1
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him haber \ l!rıni" . I · , uelıi
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.,
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kdıı--

mi zannerrir.
1 .. 'la' n mı, \. 1 bru mu
ı.
n .ı l· ılır.

n

beye
Mektubunuzu ( Serseriliği min hatırah ) nı yazını İdris
Muhtefi bey
arkadaşımıza
gösterd'k, Dedi ki:
- Hulki ve Asafın, daha
ben muhacirin oteli hastane sinde iken terzilik vazifesi
alarak vilayetlerden birine
gittiklerini ve beni göreme dikleri için harek'!tlerini bir

bir haber

alamadığım

dan müteessir bulunduğumu
da tekrar e'tmiştim. Muhterem
kariim ihtimal o tefrikaları
okuyamamıştır. Koleksiyonuna
göz gezdirirse merakım tatmin
eder...

l'ürk felsef c c~n1iye
ti, bugün akdi ınukar
rer olan içtinıaını te-

hir

ctnıiştir.

Bunun

sebebi, kongre zamanının hulul etnıiş 0In1asıdır. Ceıniyet azasının
dainıa
içtinıa

azayı istiap edemİ):cceği İçin, kongre-

nin

1.,ürk

.

·ur

ı

rze-

·ıın.

f at

zabitanın

an

rs:nli:
ınu

•

•

.., .len

lı.tı 1.

f'.'ı

.t ..

.

akdi tekan·ür etnıis
tir. l(onbre günü h~-·
nüz tayin
edilınenıis.
.
tir.
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ll'Ü-
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dıtir
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d·ır Yaı· 1-i
fil' n1
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l .r .. ~ ~ pı.., . ,.
alv deg ıız.
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••

cesinde KiO»~ aşfarında

l

bir kadın kulübesinden
çıkaınıyarak çayır çay ye: nnııştır.
•

c 1 ın t Sürev' a
Jf

u •

ocaJ;,rında

.

' -

kadın yandı
i\iersinden bildirildigıne gore ıreçcn
gun
çıkan bir yangın ueti-

cek

\'C-

nuı

Mersinde bir

ettiği . İstil·h11 I.4ise.. i,
1-ongreye i~ tirak ede-

edi

\dil

Bergama ovasında dar bir
sahada mahsur kalan ( 500 )
köyüri sulal'm çekilm !Si üz... rine kurtarılabilmiştir.
Son yağmurlar Çeşme kazasında da müthiş has~rat yapmıştır. Gelen bir habere nazar~ arazinin bir kısmı istifade edilemiyecek bir hale gelmiştir. F clakete maruz kalan
balkın bu seneki vergilerinin
tecili rica edilmektedir. El'an
su alhnda bulunan arazide
yüzde yetmiş beş nispetinde
zarar vardır. Artık bu tarlada zeriyat yapılamıyacaktır.

kaldı

· 'k'-ı ınuharrc-

~ı-

altında kalmıştır,

Felsefe cemiyetinde ictima
,

Göııdt:rdiğiniz

a

Bergamadan ziraat baş mügelen bir telgrafta
İkinci kanunun on beşindeı
on
yedi · e kadcr }lağan
yağmurlar ( 104 ) milimetre
toprağa nüfuz etmişbr. Daha
evelce dağlara yağan fazla
mıkt...rdaki karlar da eriyince
Bergama ovası tamamile su
dürlüğüne

koymak suretilc bildirdiklerini
tafsilatı ile yazmıştım. Daha
sonra bir kaç defo arkadaşla-

)

.

gömülmiiştür.

kağıda yazıp yatağımın altına

rımdan

nn:
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da i~tiap cc ece~ binanın insaat ı 1\nkarada
hittigind~n iki hafta
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<.ko1ir

111t•rhut
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f l etze
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mezruatı

mile harap olmuştur. Bunda:ı
baska {53) d · ·· bağ da
sara
v
m r . Bu kö de
yağmurların şiddetinde.rı (18)
ev de müh'
c hasara
maruz kal ştır .
Bôıe··
köyu
apıl
(40) e
•e
aynca (20) ev de oht.~l ıı cak bir hal e sular .J nd
k~Imı tır . E leri su al nd

r.ı almami~

. el'I" t

buğday

n .. m

.

Şl!abatınd ı ı

iş

e'cut
·ı

.

ıüte-

bulunn1aktadır .

cavız
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Eczacıların

derd:

spirfo ve ecza
tari esi mesele eri
I\lü:skirat inhi~rı
idaresinin eczanelere
erdiği ispirto fiatlarını artırnıası

üzerine

eczacılar
tarafın<lan
l ükunıet nezdinde bir
te~ehbüs yapılaca t'TJ.nt
) aznııştık. f1:czacıların
bu iş için ı- nkara) a

reis
O'öndcreceö"'yi hev'et
.
'
l{cnaı
be, le he ·'eti

'~

idareden "fzan1ettil1 'e
I tbeyin üsnü b ylerden tc...ekkül etnıektedir. l3u he} 'et cuma
günü .Ankaraya gidecek
'e orada 111 unha:sıraıı
ispirto fiatlarının indirilnıesi ıçın çal:uıa
çaktır. & zı öo-azeteler

bu hcv'etin .Ankara.da
ol

Sıhhiye

vekaleti tara-

fından hazırlanan ecz<l

tarifesine

itiraz için

gideceO-ini yazn1ış1ar
i e<le ccz< cıfar hunun
y.:ın1ış olduğunu söyieıncktcdirJcr.
l~czacıJa rın

söyledik.,
]erine nazar~n, hu t,1-

dfe eczacıh'ın .ı isine
gelnıektedir re tarife
tanzin1ini b~zzat kendile ·i isten~. 1 dir.
"L

İntihabat eiaafında
Cen11) eti beledi) e ~ e
aza intıhabatı pek yrı1... ında İ<. ra edi ecektir.
Cun hu · ,, t 1 alk f•r-
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·stiyorum
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reri/i içeri gefir:p tc geceki mü.llikatın anlaşılmaması
i;in daha kapıdan ( Nükmetfim!) i bashracaktı.
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(PATSİ RUT MİLLER)UOP.J Sİ!)NSY) ve
:;: ~')' (JORJ LEVIS) tarafından bir ;;u~ :tı fc, l:al·

~ adede temsil edilen harikulade bir eser.
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Kelle ile Pala farkına ''8!"!!lachın kafileden
ayrilmış..ar, haylı ez k .:;şm.1~~ rdı;
nihayet $?ördüier ki.,..
-12 2-.Jlıt!uu·ı·i. ·i: .!pi /ili'' /ı Ziyıı
Yava'i yavaş güneş ufukta 1 sanı hazine keşfetmiş kadar

efendi

kıpkızıl bir gülle gibi battı,
bizzat salonuna aksetti.
-----yerine tatlı bir mavilik kainı
ağa tarafından katil 1 İsn1ail ağa :üzünü
oldu. Uzıık ve nihayetsiz çöl·
olan
olarak gösterilen Bö- ı biraz daha eJ·şitti. Ka!ere kum yığınlarının gölgelerı
lükbaşının kı<;asen idadı, hazırladığı hükn1ü,
,Lişmiye başladı. Hal.i kervan
!ı:ılkı. Korsanlar, develeri bitn1ına çoktan hükün1
hcnıen bigünah ınaz··
kin bir halde küme küme
Jllll
.
vern1işti.
Lakin bu nunun yüzüne püskürıt uıtı~ yerde yatıyorlardı.
adan1ın
o gece geç n1ek için, dudaklarına
~ıı
Güneş battıktan biraz sonra
hafif bir serinlik çölü kapla·
vakit kendi evine gel- getirdi. Fakat muhzır
SİNElVJASll'1D.:4.
mıştı. Susuzlukan dudakları
Bu gün
~
diğini, şu 'hale göre haşının yanında iki
Kai"nıen Boili Jak Ti"CV<ii. E. Gi;~;."· (r ! ~ati!;; .ın Kelle:
cinayetten beri oln1ası kadın ve bir ceset ol- Palacığım, gözümün nu•
taraflarından
•
•
1
lazı n1
geleceğini de duğu halde odaya girru ... Gidip su arıyalım ...
Lıng - Çangın - Esiresı
garip bir korku ·İçin- ınesi üzerine ağızları
Dedi. Pa:a Hüseyinin de içi
varyetede
l susuzluktan
bamam külhanına
de düşünmekten geri açık kaldı. Bu gayri ,
dönmüştü. Arkadaşının bu de·
kalınıyordu.
nnıntazar vaziyet önün- Jİ
l:ce
teklifinin neticesini düşü·
il nemedi.
Korkusu, o gece zi- de, kadıdan evci İsn1a- 11:1
Palanın da taham·
111 ülü ka mamıştı :
yaretinin ağa tarafın- il ağa lıon1urdandı:
;
- Doğru ... -dedi· Su arı·
dan öğrcniln1esi ihti- Bunlar kin1, Sülü
yalım... Haydı bir deveye bi·
ınaJinden ileri geliyornerde?
nip dolaşalım, bakalım...
İki kafadar birbirlerine tu·
du. Ağa, bu mahrem
muhzırbaşı kekeliyetunarak ayağa kalktılar.
zi~·areti
ögrenirsc, rek anlatti:
Yavaş yavaş güneşin bat·
kendisini de seriki cü- Katil kaçtı, kat·gı tarafın aksi istikamette
rınolarak ittihan1 et- çarken de şu n1asuınu
av, çölün bir ucundan bir ha·
nıekten
elbette çe- öldürdü, ne J·adar sakır tepsi gibi yükseliyordu.
Çöl adeta gündüz gibi olkinn1ezdi.
Tersenkli vaştıksa da izini bulmuştu.
Kelle Bekirle Pala
oğ1unun şakası yoktu.
n1ak n1ün1kün oln1adı.
10 kişilik büyük Rus Bahılayka orkestra ve hey'eti
Hüseyni kimse görmiyordu.
muganniyesi ve Tenor
~lahk~n1e kadısını de- Şu avratların biri oBiraz ileride serilip yatmakta
~·
ROBER MARINO nun numaraları
o!an develerden ikisini seçıp
i>-il, viUiyet valisini bile nun ehlidir, biri de ~ - uı.:ıı:lllıuı;,;ııuı
;lıı... ı ıı ,: ~n .ı'ıuır.lttDrn rmnım tıımımı ıı ,ı ı:• ı ı•ıı ,
~· ıı:ıtJ'· ., .ı·, ı·ı ııııı ı: ur..ıı:· ıııa:,
ııı ı ı .. ·
iıstlerine
bindiler, kervanı
alf1meleinnas ipe çeke-: hizınetçisi<lir. Bize bol
b·rakıp laalettayin bir istika·
bilirdi. Kadı cfendi, tekn1e atıp katili ka- ı MADAM HUGET DÜFLO ı
mette ilerlemiye başladılar.
ve Jak Katelen
ı
bir kelime bile konuşmıya
bu noktayı düşünüp çıran bunlardır. Ağız
:-ransız tiyatro ve sinem:ızıııdr
mecalleri yoktu , develerin
müdahenesine germi larından çıkan küfüren mökemmel ve en muaz· 1 !zn1::· s~irat po.,.a.,!
üstünde sızmış gibi idiler.
verirken muhzırbaşı- ]eri bütün Rusçuk işit
zam temsilleri olan
( İzmir) vapuru 1 Şubat
Bu minval üzere ne kadar
Cuma
12
de
Galata
rıhtı·
nın getireceği katili,
ti. Sövn1edikleri ne ağa \Tefasız S(), al\ e
gittiler bilmiyorlardı; nihayet
mından
l:ıarekctle
Cumart2si
'
.
devesinin ayağı bir çukura
bölükbaşıyı, söyletn1ekaldı, ne paşa. l3iz de
filiminde hakiki alkış ve tak·
10 da İZMİRE gidecek ve
saplanıp sendeliyen Pala göz·
n1ek için de çareler alıp buraya ilettik.
111 tirlere mazh~ olmaktadırlar 111
Pazar 15 te İzmirden hare·
!erini açtı, Kellenin · gündüz
düsünüvordu.
{{adı,
derin
bir
ne
ketle
Pazartesi
gelecektir.
. .
gördüğü gibi rüya gördüğüne
rüilllJI 1
'111
'. ' "i!I il ··w ,
vapurd:ı
mükemmel
bir
or·
iJ
Ş.HRL
lvlE.RENlı-.
Meşhur
zahip olmuştu. Biraz ileride
Herifin ağzını açnıa- fes alnnş, içinden yekestra ve cazbant mevcuttur.
il
piyesin~en muktebes
istanbulda şamfıstıp,ı denilen
sıııa n1eydan verdiği
di «elhan1dulillah)) deağaçlardan bir koruluk görü·
KABUS
i.ntaıya postası
takdirde: «Ben akşanı ınişti. Bölükbaşının e•
liiyordu.
(LÖ VERTİJ)
(Çan:ıkkale)v2puru ;; Şubat
yanındaydım,
le geçmen1esile ak- İ
senin
Çölde ağna gözükmesi o ci~ Filiminin dramatik ve hissi
Pazar10 da Galata rıhtımın·
varda su bulunması demekti.
Hüsmeni ne zaman san1ki telakinin mev- ii sahneleri.. Genç aktör JAK
dan hareketle [ İz:nir, Küllük,
Pala Hüseyin bu müşahede
öldürdüm, gören kiın?» dana Çıkn1ası ihtiına- !!il KATELENin şık temsili ..
Bodrum
,
Rados
,
Fethiye,
ı ve bu istitlalin sevincile etra·
! nnır 1 ,..,,. u•<lli e ~eh
Fınıke, Antalyaya gidecek
filan tarzında ınüda- li ~inıdilik ortadan I! llun ak••m MELEK sinemasınd2
fma baktı. Kellenin devesi
umum
tc
n
ve
dönüşte
meıkiır
iskelef aaya kalkışn1ası tabii klkıyordu. Artık bol
ileride yürüyordu. Ay yüksel·
!le• sı•'• ~de l·R \ li...\ lll\I
1
lerle b:rlikte [Andifli, Kal1
ıııiş, tepelerine gelmişti. Yavaş
idi. Binaenaleyh, onu keseden atıp tutnıak jjl ' ' ' .ıı:rrı lıııııımI1!11111!llllllllllımınnı 1
kan , Sakız , Canakkale ,
yavaş gündüz kü sıcağın yerine
sövletn1eden«Hükemetkolavdı.
Binaberin,
Gelibolu) ya uğrayacaktır.
dondurucu bir soğuk kaim ol.
r
A
l
.
.
~T.tN
A,
tin1!»i basn1ak, kendisini sahte bir hiddet gösmakta idi.
RAZiNIN
a~k macera· 11
t RAMZllN UIH!NGI PUSTA 1
Pala Hüseyin:
acilen darağacına gön- tererek kavuğunu ileri 1 !arını, sergüzeştlerini, vefa·
( REŞİTPAŞA ) vapı•ru 4
Kelle!
dermek icap edi:ordu. geri oynattı, acip bir
tını pek heyecanlı ve mü·
Şubat Pntartesi 12 de Grla~"
Diye haykırdı . Devesinin
essir bir surdte tasvir edc:J!
Kadı efendi, maslahaada ile ınuhzırbaşı
rıhtı'Dından hareketle [ İne·
üstünde susuzluktan kabus
bolu Samsun, Giresun, T.ıab
Volga..
Volga
..
tın vebalini, l·alben ;a bağırnnya haşladı:
içinde kıvranan Kelle arkada,:=.a!Jdc fi
ill
zon,
Rize,
Hopa]
ya
gide.:ek
' u1
şının sesine ğuçlükle cevap
Tersenkli oğlunun 0111- Bire iş bilıncz cabetile
ve dönüşte Pazar iskelesi!,.
verdi:
zuna yükleterek ve hil, bire natraşide
b:rlikte [ Rize , Sürmene ,
-Ne var?
tehlikeden
sıyaneti hatap. Katilin nleküTrabzon, Tirebolu, Gireson,
Kelle Bekir aym zamanda
Ordu,
ünye,
Samsun,
İne
bu ikaz üzerine gözlerini aç·
ıefis için her ,eyin -ya- ıunı bir hoş hasredip
bolu, Zonguld:ığ] ya uğra·
mış, etrafına bakınmıya başla
landan iftiraya ve cı- ı ~·akasını ele geçirn1ek
yacalttır.
nııştı Fıstık ağ·çlannı o da
nayete kadar her redi- <ı'>an iken iftara gider
H<treket gtin yıik kabul
gördü, sevindi
e::nin, ihtİ) arına ceva- gibi cen1nlİ gaf irile,
İki arkadaş ağaçlara dogru
ilerilediler. gec: :ıin dr.rln eszı şeri bularak yapa- da vül zurna ile baskın
~iraderler Yapur 1ar•
·z1: ği içinde etrafı dinliyorlar,
Zabitan ve memurin ve
cağı işi kararlaştıryapnıaktan ve o zali1"aradeniz n1untazaffı
büt · dikkatle · i teksif ediaıh' -n:ni idareye elbise
nuştı. ~lücriın odaya
ıni l·açırınaktan nice
yor!i.rdı.
Biraı: sonra yaz geimali bi~ sen müddetle
·e lül·s postası
girer girmez ba.{{ıra- per ·a etıne<lin1
cel l'i rüzgarsız havalarda getalibine ihale edilecektir.
milerin, kaburgalannı okşarken
caktı :
~luhzirbaşı, e' in her
T::ılipler şartnameyi gördük·
İN Ö
te sonra ııumunel~rini 3
dalg;ı!:ırın çıkardığı tatlı şı
vapuru 3 Şubat
- Hükmettinı, götü- la rafına gö.1.cü koyduŞubat 929 ve fiat mektuppırtılan andınr bir su sesi
riın!
ğunu, ~u ölünün de o
PAZ R
annı da 6 Şubat 929 zeva·
kulaklarını bürüdü. Göğüsle
~fahut alay, nihayet gozcülerdcn biri oldugünü akşamı Sirkeci nhtı·
!ine kadar levazım ınünür
rini şişirtip kalpleriıu tatlı

sevindirm'~ti

Develerden ntlayıp çöm ..1dHcr, önce avuçlarile içmiye
b.ış:;ıdılar,

llANKA

hararetten kuruyan,
çatlıyan dudal...Jarını soğu · su·
y·ı dayayıp içmiye başladılar.
İçtiler, içtiler, içtiler ... Bir
kaç günliik susuzluğu birden
dindirmek için kana kana içtiler. Kar•".lan bir kırba gibi
şişti, sırtüstü diişüp sızdılar .

G

"~·

H

li

:ıf

Ayaz gittikçe ziyadeleşmiş,
çayır çemen üstünde yatan
korsanlar soğuktan çivi gibi
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imı ·111
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ğuuu anlatınak ka)dı- ı

na düstü. Binbir vemin
tahtırevan o kalabalığa ile hıı 0ciheti a11lcitmıva
bir düğün ccn1iyeti uhrraşırken
İsm~i1
.çeşnisi verdiği gibi at ağ~ nın -;esi
odada
iistündeki ölü de a ni
·ükseldi :
cemaati
hir cen:ıze
I-1<ıi>adi var

mından

harak le ( Zongul·
dak, lnebolu. Samsun, Ordu,
Gircson, Tırabzon, Sürmene
ve Rize) iskelelerine azimet
ve avdet edecektir.
Tafsiliit için Sirkeci Mes·
adet hanı altında eski Loyd
Triyestino dairesi Telefon :
. •rnh··l .2134

lüğüne t
O

vd· e>J •m !eri ilan

~1'!.U!9.

Gaıata

köprü başında
acentesi. Beyoğlu

merkez
') '1 f' ·)
- i) ) _
Mcs'adet hknı altında da·
irei mahsusada şube ı?Centesi
leta hııl ·) 7 .J.()

heycruılarla

oynatan bir Ie:ı:zet
içinde bir miiddct daha.yürü·
ciüler.
Bir yokuşu çıkmıya başla·
mı~lardı.

Ağaçlar seyrckleşti,

önlerinde iri bir kaya belirdi.
Çatlaklarından sızan suyun
liıtif sesi ve parıltıları iki kor·

dişleri

takır-

dıyaraıi:· doğruldu. Bir taraftan
'. titriyor bir taraftan karnı gu-

rulduyo.tdu. Palayı ayaklarile
dürttü:
- Hüseyin kalk, dedi, ayaz
pa!ja kolgeziyor. Bir iki saat
daha böyle kalırsak hapı yu·
tarız, kakırdadığımızn resmi-

d~~la Hüseyin gerinerek doğ·
ruldu. Yavaş yavaş tan yeri
ağarıyordu.

Pala Hüseyin.•
- K arnım açı ..
Diye mırıldandı. Kelle Be·
kirin aklı bll!jına geliyordu:
_ Aman, Pala, biz ne
yaptık?

Dedi.
_ Ne oldu?
-

Reisi,

kervanı

nerede

bıraktık?

Pala Hüseyin sapsarı kesildi.
( Mabadi var)
•

•1 radyo, sine, tiyatro I•
5aat
19

uııııı;ı

1

rnahkenıeye gelmişti.
kadınlan ihtiva eden

Kelle Bekir

I

11!'11l!liı:lll:!:U

.

olmuşlardı.

------.
a-----------..

111111 ··:

kanamıyacaklarını

anlayınca

·ı

20

21

Dakika
00 Alaturka musi·
ki hey'eti.
Esham ve tah·
50
vilat kambiyo
ve nukut borsası haberlei'i.
00 Konser:
(1) Luicini: Bale
Ejipsiyen N 2
(2) Mikieli: Petit
süit N 1 ve 2.
(3) Vitzel: Nur du
(4) Dmoret: Trubl<
Mua.
Darı'it tııliıtı

Salonunda: Bu gece
İNCESAZ

FERAH SiNEMADA
SEREN AD
Mümessili: Adolf Menju
ÇILGINLIGIN BAHARI
Ayrıca mUkemı:ıel varyete
1
'NAŞİT BEY TEMSİLLERi
Şehzade başında Mıllct

tiyatrosunda bu gece
ÜVEY VALDE
Dram komedi 4 perde

I·.

,,

PANGALTI
TİYATROSU 2 ŞUBAT 1•
Akşamı komik ŞEVKİ be}' ~
LEBLEBiCİ HORHOR At-!_

1 Şubat

D(TNY ADA OLl' p Bil'E1 T
1
' AKALARDA r i Jı~irtı\I~AR

u:nıı:ID!!lm::ım~~it

M

a

1

Japonya ha ikaten

gö "lecek Jryerdir

.

°Kyo sokak süpürücüicrı 1 garip kıyafetlerle çalışırken
Her ıtıenıleket gibi japonsüpürücüleridir. Resimde görYanın da kend.ısıne
.
hs
d··v.. gı.b.ı b aş1arınd a şemma us
ugunuz
~ek çok gariplikleri vardır. siye gibi geniş ve pirinç sa~tta denilebılirki burasını mamndan yapılmış bir şapka
P~e
.
Ilı
ınış
olanlar için bu
ve arkalarında yal ırnz sırtlannı
g e~eket baştan başa bir
örten su geçmez bir pelerin
a;u eler. diyarıdır:
olduğu halde ~lışıyorlar ye
b lil ganplikler içınde
bu surele hem yagmur, hem de
7:ekye göze çarpan
güneşten kendilerini muhao
şehrindeki
faza ediyorlar .

Ne fazla mqguliyetiniz ne de fena havalru
Sizi

MÜSTEFiT OLMAKTAN MENEDEMEZ. O HALDE;

Baker mağazalarının
.

Senelik hilönço münasebetile

icra eylediği fevkalade satışından istifadeye
koşunuz ..~sasen bu ıuüstesna fırsatı kaçırman1ak ıçın ancak pek az gününüz kaldı.
HANIMLARA MAHSUS ESYA DAİRESİNDE Kuruş
Gabardin muşambalar
700-100(}-1500
Mantolar
Trikotaj jaketler
Jümperler
Triko roplar
: atılla rop dö şambrelar
Sirene yününden rop dö
y~"a.re roplan
Unlü roplar

500- 900
400
500

1750

şambrelar

l<adın şapkaları
~UKLARA MAHSUS ESYA DAİRESi
~Üçük. kızlar için triko ropla~

295
950
2500
825
200

.2.oo

uhtelif kumaşlardan kızlar içJn roplar 300 kuruştan ıtıbaren küçük çocuklar için triko kostümler
125
~ ve erkek çocuklar için mantolar
490

Kapı yavaşça açıldı ve miitebessim bir adam içeriye
ğirdi

Kundura dairesinin fırsatJarı

~karp~nler
t karpınler

Velur Ora ve laseden dekolte
Podö süed
bkarpinler Bally marka vemi ve baretli
1 karpinler Vemi baretli
~ısk
·nı
1
arpı er Baretli
~karp~nler Vemi Glase
.
Ekarpınler Pinet marka siyah ve hakıki saten
E. lllerson konduralar erkeklere 3 çifti
~eson kondralar çifte tabanlı

İpekli

Ye \'ünlü

Lira
2
3

-39-

7,50
2,50
3,50
5

15
7

kunıa~lar dairtft-

TÜRKİYE İŞ BA KASI

Sern1ayesi: tediye ediln1iş .4.0uü.000 liradır
Umumi Müdürlük

Ankara

'

Ani --.:ra

t

lnnbul

lluı·sa

hrnir
'auı

un

şubeleri:
yvah1<

Adana
Trnhzon

~OD{JlIICl:tl[

Balike ir

KayS('ri

Gire on

l\l~rsin

Edremit

ıYa/ı'ili:

.. t. Cemalettin

Bu afyon ve kokain naklini
temin için haftada üç defa
Hollandaya gidip gelecek olan her balıkçı her seferi için
tamam 500 frank ücret alacaktı. Şayet bu seferler esnasında sabık balıkçı ve lahik
kaçakçılardan birisi ya tutulacak ve yahut ta vurulacak
olursa o adamın kansı ya
25000 frank tazminat ve yahut ta 1200 frank şehri aidat
alacaktı.
·
Bu vaziyet karşısında balık
çılar artık tereddüt ehnediıer
ve ihtiyar balıkçının teklifini
kabul ettiler.
İşte tamam iki senedenbcı i
Karel babanın tahtı emrindeki bu dokuz kişi bu swctle
afyon ve kokain kaçakçılığı
edip duruyorlardı.

- Evet itiraf ediyorum bendim.
- Silahı ne yapbn?
- Bilmiyorum. O telaş arasında galiba elimden dürtü.
- Niçin bize ateş ettin.
- Canım ben size ateş etmedim. gülen hayvana karşı

~

Polis komiseri kolcu başısı
tereddüt ve kararsızlığını
göriınce söze barşlıyaraak dedi ki:
- Alberi ben iyi tanırım;
kendisi namuskar bir balıkçı

Uğursuz kayanın a'masının
göndermiş olduğu adamın kaçakçılar üzerinde bıraktığı tesir henüz zail olmadan kapıya

tekrar vuruldu ve Karel baba:
- Bu sefer gelen mutlaka
Matyodur, dedi.
Filhakika gelen Matyo idi.
Yan beline kadar çamurlara
batmış olan Matyo. arkadaş
larının arasında Filipi görünce derin bir inşirahla nefes
aldı sonra elindeki paketi masanın üstüne fırlatarak:
- Babalık malı işte teslim
ediyorum. Dedi.
İhtivar balıkçı kemali tehalükle paketi yakaladı. Matyo
soruyordu:
- Filip olanı biteni anlatbn mı?

- Eveti..
- Doğrusu işler hiç te yolunda gitmedi. Allah verse de
Alber dilini tutabilse, çünkü
kendisi tevkif edildiği zaman
afyon paketi üzerinde idi. Şa
yet bizlerden de bahsedecek
olursa hepimiz hapı yuttuk
demektir.
Karel baba kemali sükünetle:
Afyon paketi burada!
dedi.
- Öyle ise Alber de gel Tak, Tak... Tak, Tak, Tak!..
Kapı yavaşça açıldı ve mütebessim bir adam içeriye girerek:
- Evet Alber de burada!
dedi.
Gelen Alberdi .....•

5

rinde büyük fırsatlar

,___

( Ben, dedi, işte geldim. )

miştir.

Bütün Paris nıodclleri nısıf
fiatla terket 1lccektir

, ak

a

0

"
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Saa \ on üçü hiç ça ar Pn ?

..
ıı ı: 1

Gartbeler memleketinde gariptıK

1

Sahife

Son Saat

*

Gümrük kolcuları Alberin
üstüne saldırdıkları zaman açık
göz delikanlı üzerinde bulunan
tehlikeli paketi uzağa fırlat mıya vakit bulabilmişti,
Gümrükçüler Alberi Blan kenberg polis karakoluna kadar sürüklemişler lakin deli kanlının üzerinde şüpheyi celbedecek bir şey zuhur etme diğinden zabıta aleyhinde ta kibata imkan bulamamış yalnız
baş kolcu kendisini şöyle bir
isticvaba tabi tutmuştu:
- Niçin gizlenmiye uğra şıyordun?

-

Korkuyordum da ondan.
Neden korkuyordun?
Gnlen hayvandan.
Ne diyorsun? Bu gülen
hayvanı sen de gördün mü?
- Yalnız gözlerini gördüm.
-- Nereden geliyordun?
- Heystten geliyordum,
- Heystte ne işin vardı?
- Kayın biraderimi görmi·
ye gitmiştim.
- Doğnı söyle...
- Neden yalan söyliyeyiın?
- Bir el silah atan sen değilmiydin

?

Yedi rkek

Ye isi dese
Bir tek hemşire eri ''aT <"i fr~::m
mevzuları tertip cff' l~ ~~~
- i meslek mens

silahımı boşalttım.

Yalmız mı1dın?
E •et yalınızdım.

-

-

- Bize öyle geldi ki senden başka bir arkoda~ın daha vardı ve onun kaçtığını işit

tik.
kaçan arkad~ım
Belki giilen hayvan silah sesinden fu!<erek kaçmıya
başladı, sizler de onun kaç--

Hayır

değidi.

masını işittiniz.

Bnşkolcu

başını

kaşımıya

başladı.
nın

dır.

- Ya öyle mi?
-- Sizi temin ederim ki öyledir.
- Kaçakçılık, filanla alakası yoktur ya?
- Alberin mi?
Komiser gülerek omuzlarını
kaldırdı .. . Bunun üzerine Alberi serbest bıraldılar.
Alber hikayesini ikmal edince Filip dedi ki:
Aferin Alber, doğrusu
açık göz davranmışsın.
- Evet silahı benim ahnış
olduğumu söylemekle arkadaş
lık vazifesinden başka bir şey
yapmış olmadım: Çünldi birbirimizi ele vermiyeceğimize
dair yemin etmemiş miydik?
{Mabadi var]

münteşir

(Pictiroeger) isimli sinema mecmua~
~oı. nushasında iki sahifasını ( Melaglen ) unvanını taşıyan hır
İngiliz ailesinin efradına tahsis etmiş, bir makale ve bir çok
resimlerle izahat vermektedir. İngiliz mecmuı-.sı (Melaglen) ailesi
hakkında bu semahati göstermekte haksız değildir. Niçin?
·ndra) da

Anlatalım:

Bu aile elyevın yedisi erkek ve biri kız olmak üzere sek'z
kardeşten mürekkep bulunmaktadır. Erkeklerin yedisi de sin.macılık yapmakta, kız ise filimler için senaryo yazarak hayab:ıı
kazandığı için aynı meslek mensubininden addedilmektedir.
Erkeklerden bilhassa (Victor), (Gliffort) ve (Gyrill) şöhrc t
kazanmışlardır. En küçükleri olan ( Kenneth) ise sinemaya
intisap edeli henüz pek az zaman olduğu halde bütün karde: lerinden daha fazla kabiliyet göstermiş, parlak bir istikba e
namizet olduğunu ispat etmiştir.
(Melaglcn) kardeşlerin tanınmalarına sebep bir az da husu:.i
hayatlarındaki maceralarıdır. Yedisi de muhtelif zamanlarda
muhte]if vesilelerle dünyanın dört bir köşesini dolaşmışlar, ht.r
gün iş, meslek değiştirerek kalıptan kalıba girmişler ve tabii
bu arada bin bir türlü vakanın kahrımam olmuşlardır.
içlerinden rastgele birini alalım. Mesela: (Viktor) .
Bu adamı umumi harpten evel bir boksör olarak görüyoruz.
Bu yüzden kazandığı be.ş on para ile bir devri alem seyahatıne
Suriye idaresi
çıkan Viktor bilahere asker oluyor, harp bitince yeniden bokşekil
sörlüğe başlıyor, derken sinamacılığa intisap ediyor. Bir kaç
1
yapılıyor. defa Amerikaya gidip geliyor, bir aralık tekrar ayrılarak baş·
ka bir iş tutuyor ve nihayet gene eski işine dönüyor.
Şan1dan yazılıyor :
Öteki kardeşlerinin tercüınei halleri de (Vikror) unkinden
Suriyede tatbik ediledaha az karışık değildir. (Viktor) bilhass (Nehir korsanı) atlı
cek yeni idare hak- eserde söhret kazanmış, (Gliffort) {Üç kral), (Gyril), (Balaçlava)
kında tetkikat yapfilimlerinde çok beğenilmişlerdir.
mak üzere Fransız
Resmimizde yukarda (Melaglen) kardeşleri babalan ile birkon1iseri i\1. « J3onson » likte görüyorsunuz. Aşağıda yukardan birinci (Glifford), ortada
seyahate çıknu~tır. Bu (Kenneth) sağdaki (Viktor) dur.

Kati
kika•

için tet-

seyahat
neticesinde
Surivenin idari ve siyasi kati şekli takarrür edecektir.
Bu ınünasebetle meclisi n1üessisan reısı
Haşi 111 hey, halka hita hen bir bevannan1e
neşrederek, kon1iserin
sevahatinin sükunetle
~

o/

karş1Jann1asını, bütün

hiziplerin sühulet gösterınelerini tavsive etn1iştir.

Bir fili şeni
İncirli çiftliği sahihi Scrkis

dinin, l lalkalımn Menekşe
sındaki

efenmera-

jandarmasına miiracaatl~

hergeleci
tarafından pıçakla tehdit edilereı..:
namusuna tecaviız edildiğini idda etti~den tahkikata başlanılmıştır.
Mütecaviz~ ak.ıbi

vak'ada firar

etmiş olduğundan takip edilmek-

v1 1ayeti defterdarlığı ilanları

İstanbul defterdarhğından:
1324 numaralı ve 28 mayıs 928 tarihli damga kanununun
onuncu maddesi mucibince meskukat ecnebiyenin maliye Ve ~
kalet celilesince haddi vasati üzerinden Türk parası olarak
tayin olunan fiyatları zirde gösterilmiş olmağla 1 Ummsani
929 tarihinden itibaren 30 haziran 929 tarihine kadar alb ay
müddetle damga resminin mezkür fiyatlar üzerinden hesap ve
istifa edileceği ilan olunur.
Kr. Pa.
Kr. Pa.
lngiliz lirası
961 00
Holanda florin
81 10
Fransız frankı
7 30
İtalya liret
1O 20
Alman markı
47 25
Nevyork dolar
199 00
28 ()()
Avusturya şilin
Romanya !ey
1 10
Belçika belga
27 25
lsviçre frankı
38 10
Bulgaristan leva
1 20
Çekoslavakya kuron
S 00
Mısır lirası
Yuguslavya dinar
3 20
980 00
ispanya peçeta
Moskova çervaneç 1003 00*
32 20
Yunanistan drahmi
2 25
[*Jl O Ruble mukabili
Satılık

*

Satılık eşya:

*

hergelelcrine rah\ anlarına

bakan yanaşma İbrahim, mahalli

tedir.

istanbu

apartman: F eriköy ikinci kısım Hacı Mar.sur sokağında atik 25 No cedit 41 No Sazanof aparbnamı becıeH
defaten alınmak suretile ve kapalı zarf usulile sahlıkar. Muhammen bedeli 18000 liradır. Müzayede 9 şubat 929 tarihinde
defterdarlıkta yapılacaktır. (348)
Topanede Kışla albnda 401 - 407 No dükin·
larda, muhammen bedeli 2208 lira 55 kuruştur.
Müzayede 7 şubat 1929 da defterdarlıkta ..vapılwcakWr

Telefon:

CUMA

ıs.

ŞUBAT

fDARE

l

!

YAZI İŞLERİ

l

sabah

nıetrcdi•

poyra1.

İŞLERİ

saııııınctre

3872

ınülli nı

Türkiye

Cumhuriyetinin asri terakkiyatma

en büyiik delil olan Latin hurufatile Türkçe ı
yazmak ve okumak üzere Türkiye dahilinde
her yerde gece dersaneleri açılmış olduğunu
ve muhterem halkımızm da kemali aşkla tedrisata devam etmekte olduğunu ve öteclenberi

...

rağbeti ammeye mazhar Radiyum lambalarımızın

•
dahi mezkur gece dersanelerinde diğer markalara tercihen istimal edildiğini görmekle miiftehiriz. Binaenaleyh muhterem müşterilerimizin •
bir an evel malları alabilmeleri için mümkün

Harici asma !amqa
300 mum\Uk

ALTINCI BÜYÜK
TAYYARE

resmiye ve belediyeler

] . nci keşide (] }) Şubattadır.
·~ İKH .\l'\Iİ ı·ı-:ı.J·: H: _ı
30.00U
ıs.ooo

Fener lam1a
pazarlık 300 mumluk

vermeleri tavsiye

şarta tabidir.

bu

ticarethanesi

lambası

15.ouo

Doktor A. Kutie'

12.000
ı .ouou

~ICl\ .\F.\T:

il

DiKK \T

fırsatta
fiatlarımız

ilk

Galata, Şiş'1ane karak~luna giderken ikinci ekmekçi furunu ittisalinde posta ~utusu Galata 313,
Telefon Beyoelu 2878 Teleraf: Istanbul-Rad~yum

·.:!2...._

~

LL TFEN

dahi

Radiyum

Yeni tertip

ti

şiparişlerini

olunur. Her ne kadar
1Il6ktu ve
yok isede mektepler hesabına alınacak lambalarm maktu tenzilatımızdan istifade
etmeleri için resmi bir vesika ibraz etmeleri şarttır. Cevamii şerife ile devairi

PıYANKOSU

$'

mertebe

Elektrik makinelerile belso·
ğukluğu, idrar darlığt, pros·
tat, ademi iktidar, ve belgevşekliği serian ve cilt ile firenğiyi ağrısız tedavi eder.
Karaköyde Börekçi
fırını sırasında N. 34 .

10.000
Eül:\iZ:

Bu seneki ta) v.ıre pi\ anko~u şimdi\ c kadarl-.ikrin en zenginidir:
f
10.000 lira \ e daha ) ukarı bıl\ i.ıl- ikramh eler gt:çcn sene ~ alnız ··:.>" tane idi. Bu ~ene
"'S,. tir. ısabct ihtim:ıli 0 11167 artmı,m.
·
2 - ~ 'i\IU:\I iKR~i\li\ ı: . ADEDi:. Geçen '-cncl-.i ke~idclcıdl! )alnız "2.000., idi. Bu sene t ım:
..t900. dur. L ~um ı•abcr ihtım:ılı tk t ıın. t• 0 95 {'ani iki mbli) :ırtmı~tır.
s -- P!YA'.\KO. \ GZU,NOLN zı·.1\GI'\ OL\Nl \Rt~l ADl·Di m: sı·::E cEc1 ı·'\' sı·.'.'\r~i:\
lAM 11\I Ml"il.I E Ç1K\C\l\'llU.

Ad~IAt ve mafsat1arda hissedilen

hat

1\hnıet
Firengi, belsoğukluğu, cilt
prostas, zafı tenasül ve ka·
1
dm hastalı&<larını en son usullerle az bir zamanda musait şeraitle tedavi eder.
Adres: Babıalı, cagaloğlu
yokuşu köşe başı numara 43
T clefon: İstanbul 3899

l)oktor Feyzi

ağrilar romatizmanin ilk ala-

metleridir .

~

Spirozal

mahlfılü
uzun zcmandauberıİ tecrubc ıle SJ.bit olduğu
iızere slıriıJdüğü ycı e güzel oir ,

ınetruke nıüdüri .,veti
sokağı

mahallesi

N.

icarı sabıkı

nevi

siıküııet

lira

,,·erir .

Balat
Karabaş
vapur iskelesi 39
arsa
2 şehri
KaragOmrük atik Alipaşa
Kilise
5
dükkan
51
«
Tabtal<alc
Rüsbmpaşa
Tahtakale
!~
ma oda cü'<kan
12
«
E~i~ön~
Ş.'!h Mehmet geylani hmir
10
kaJir dükkan
60
«
Buyukaoa
Nizam
23
hane
10
«
Sirkec!
Elvan zade
Demir kapı
11
apartman da·r; 1
15
«
Balada ev~afı muha~rer emlakin 4-2-929 tarihine müsadif pazartesi günii saat 15 te
tem( I n muznyedelerı mukarrerdir. Taliplerin icar komisyonuna müracaat eylemeleri.

~\ ~vlidi
I

nebevi kıraati

.ı ltl Barosu reisi s:ınisi merhum Kuddusi beyin ruhuna

itha~ > nmak ··uzere onumuz
·· ·· ·· dek"ı

Cuma günü öğle ncmazından
son ·41. 'f .~ikiye camı'i nd e mevı·d·
~
t ı neb evı~ kıraat olunacagındnn
ke.
' 1 .. evenlerin teşriflerine intizar olunur .

i

·ücCAR ve BANKA Memuru
olmak icin

. Seyoğlunda Ka~ristan sokağınd; Amerikan sefarelhanesı yanında, Amerikan lisan ve ticaret dersanesine müracaat. Program meccanen verilir. Müdürü: Ağop Pakraduni.

İspirto ve ispirtolu içkiler ıunun1i n1üdürlü ğünden:

125,000 adet evrakı matbua
tab'ı

1

Şufat

929 cumartesi saat 11 de ihale edilmek üzere ka-

Ahınct

lıi~rıti
'
çıktı
Büyük kıt'ada 982 sahife
lhiellı/i: I !t'i:H'. \·in

Bıh·t'i/;

A<i=1111

n.

Mücellet olarak fiah:
7

liradır.

l~del >t

I· ı raa t·
\ ll l l l l l l l (' 1(',. i
0

11/ielt~(i: l laliı Fohri Jj.
Lise ve orta mekteplerin
üçüncü ve muallim mektebinin
dördüncü sınıflarına mahsus
Üçüncü cildin 2 inci cüzü yeni
yazılarla çıktı.
'
Fiatı: ~o. kurus

.

l3urhaneddin

operatörü
Muayenhane: Beyoğlu, Rus
sefarethanesi karşısında 348
numara! Suriye çarşısı apartın, anı 8 numarada. Telefo:::

Müdürlügünden:
'ft'irk
ikinci cildi

Nuruosmaniyede İkbal kiraatltanesi ittisalinde Evliya zade Nureddin bey apartımanı
nın birinci
kah kiralıktır •
Mezkur apartıman asri tertibatı havi banyo ve mutbakla
dört mükemmel odalardan iba"
ret olup taliplerin apartımana.
müracaatları. T elcfon lstanbul

Cerrahpaşa hastanesi

l)r, let ınatbaası

Ateşçi Ahmet kerimesi zekiye hanım.
palı zarf usulile münakasaya konmuştur, Taliplerin mübayaat
Kamarot Hiristo zevcesı
komisyonu kitabetine müracaat eylemeleri.
Kalyopi hanim.
Memur Mahmut efendi zevcesi Refika hanım.
.l\1uhteren1 züraımızın nazarı dikkatine:
Şirketi hayriyeden:
Tomağı sürmek mahsulu harman edip kaldırıncıya kadar
Şirketi hayriyenin tekaüt
ziraabn her sahasınav .ait m~n~ların küçük ve büyük çeşit ile
sandığından
maaş tahsis edilköylü ve has un degırmenlerı ıle ütçülüğe ve ara~i şulamiya
mah'Rll makinalar. Türkiyenin en zengin depolarını ihtiva eden miş olan balada isimleri muharrer zevat maaşlarını almaMili'* Sarantes Macar ziraat makinaları şirketinden en ehve~ dıkları ve ikametgahlarında
ve en müsait şeraitle temin edilmektedir. Türkiyenin hemen bulunmadıkları cihetle altı ay
zarfında müracaat etmedikleri
ber tarafında 82 şube :ve acentemiz vardır. Şirketin Türkiye
takdirde bermucibi
nizam
taerkez şubesi Istanbul Ankara caddesinde 18-24 numaralıdır.
müterakim maaşları sandıga
fel af adresimiz İstanbul Hoferton; telefon lstanbul 196-3577 mal edileceği ilin olunur.
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KIRAL\K APART,MAN

·operatör

s~yoğlu

(ADLER)
Yazı

vperator

Bt Sl TR ı\1El\1ELERi

(AdlJ!r) in ufki hurufat tipi

elektrikli

f ınn

Moskcs;.dan yeni bir

.'ıuutin il<in tarU'es
Kurus

6ıncı sahifede santimi

((

(~

(~

(~

ı--

1

1

ı- 1),>VÇC lJ. f:)ank 1
Ta;ihi tesisi: 1906
Müessisleri: Dresdner bank
A. Şafhavenşer bank Ferayn, Nasiyonal bank fur
Döyçland.
Merkezi: Berlin; şubeleri: Hamburg, lstanbul
«Galata ve İstanbul »,

İzmir.

kısmı

Gaalata

telefon:

v

Beyoglu:

247, 243, 684, 685

1

relgraf: İ:-,tanbul Saat
İlan muhteviyatına dikkat
:>lunmakla beraber bu husus
mes'uliyet kabul edilmez.
Gazetemizde intişar eden
bütün yazılaran hakkı
mahfuzdur.

Abone sartları

Vilayetler için; Senelik t 7o0
allı
aylık 900, üç aylık sOO
kuruştur. Ecnebi memleketIer için: Senelik 3000, altı
aylık 1600, üç aylık

İstanbul kasını telefon :

İstanbul 2842, 2843 .

Deposu :

İstanbul T~tün

900

Şaban

kuruştur

20 1347

gümrüğü. Te.efon:

usta

getirtilmiş çıkardığı Ek~ek·

ler: fevkalade lezizdir. Alaiııar
çok"'bmeil\nun olduklarını söyliyorlar.

25

50
«
«
s:nci
f:stül ve sıracaları ameliyat80
<•
«
lı, ameliyatsız elektrikle teda1'20
vı ve bilcümle ameliyat icra
200
eder. öğleden sonra Divan 1
yolu Acı Hamam No 20 iiiiii&I _ _ _.((_ _ _
«
400
_ _ _.,.

:lmtiyazı münhasıran Adleı
yazı makinesine mahsus bir

Beıiktaşda

-'011

HALİL SEZAİ '

makinesi

hususiyettir.
Arzu olunduğu kadar çok
kopyeler çıkarılabilir. İlel
ebet dayanır.
ilk yazı mak:nesi 1898
senesinde ADLER fabrikası
trarafmdan imal olanmuştur.
Bütün dünyada 360,000
makine sablmıştır.
Türkiye vekili umumiliği :
İstanbul, Galata Voyvoda
han No 7-20, pasta kutusu:
Galata 447
Anadolu vilayatı için iyi
acentelikler ve seyyar memurlar aranıyor.

1799.

1615.

İstanbul
Bilumnı11

3227.

banka muaicra ve hususi
ka!!a!.a-. icar olunur.

1ı

Bu sah lı.t

.1

""

a_;,

Poyr:ızd:ın

1202 .

i~.

1929

Diın gc:c
7 de :-ı:ı.ı J

Güneş

Öğle
ikindi

İ 1-Jes'ııl miidiir: SeUm

