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Bugünkü hava 

IU.ndilli r.ı-.:ıth.ıne ... Jndcn alınını;-ur, 
Diı.n !'<tat- ~l de taz\·iL: :-:-a bu ~lı.ıh 

saat :' da :-:-s ı...ıyı.J~dtlmi~tlr. Jlı.izgir 
Poyrazdan c.::-nti~tir. Azaıııi 0 ı-urali ~.:ınl 4 
)ede ~ı) metrodur. J lar.tn:t <.ltiıt axa· 
rul ( 4 hu ·~abah a.-.~ari -4 ' dir. Bu 
~.., ruzg:Jr ~arı. J~til.tnıctindc ınütc
~ıv, I. l' cc~k. b.ı\ .t acık olac;ıktır. 
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* * * AKŞAMLARI 

ilil 
NEŞROLUNUR * * * 

Telefon: 
YAZI İŞLERİ 

Is. f 202 
İDARE İŞLERİ 

l İs.3972 J 

Bugünkü borso · 
ln;Tiz.: 9'J(); l'r;ını;,. ı~.5;\ L\tct n,:ıo 

h\.·içrc' !!,5..ı, Uolar .J'._ 1 ~kili ~ı'!.25 

ı\ltın ~~.! .\oadn!u ~.ı. J.C\; RU:•c~i ı'i 

·rra.nn a,· tıı:.l ><; IJuÇbn :!'! 1, 1 
i lıaıı\;,:ı,ınJ~ın .dın,ıışl r. • 

TTfffftt++tfffffffffffffff 

Nushası her yerde (5) kuruş 

Kadriye H. hakkındaki tahkikat bu halta içinde ikmal edilecek -
Bir ·kaöın, dostunu · ağır surette . vurdu - Tuna nehrindeki buzlar 
top at~şile tahrip ediliyor - Sırp - Yunan itilafı nihayet imzalandı. 

Vesaiti nakliye muayene ediliyor ,,.-M-0-. N_D_E_R_it;-,...A-T----. 

1' espit edilen renkleri ve 
şekilleri kaydediyoruz 
Şehir dalı . 

liııde işliycn · 
~İitün nakliye 
'ra sı ta la rı um 
929 senesi mu-
11teııesine çar· 
Şqba günü 
baş lanac:ıktır. 
lranıvay ve tü
lel arabaları 
1 e itfaiye ve 
~eta.fet vasıta· 
iltt da dahli 
0!<fuğu halde 
hiliıoıum nakil 

\. " 

~~ıtalanndan ~yrü sefere sa
. ilı olmıyanlar ~.,:tir dahilinde 
1fletilmiyecektir. 

d >> nisandan itibaren işliye· 
tf% nakil vasıtaları ve bunla· 
tı işleter.ler yeni bir takım 
~Uyudata tabi olacaklardır. 
Bunları şu şekilde hülasa 

ttııaek kabildir; 

1- «1» nisandan itibaren 
~l'ıt- nakil vasıtası yeni numara 
lllikası takacaktır. 
l ~- Yeni plakalar otomobil
~rı.n arkasında sağ çamurluk 

erine ve yerden «80-100» 
8ilııtim yukarıya takılacak, ge
teferi tenvir edilecektir. Oto-

mobilin ön tarafındaki plaka· 
nın dahi tenvir edilmesi mec· 
buridir. 

3 - küçük kıtada bir nu· 
mara plakası da otomobilin 
içine, müşterinin kolayca gö· 
rebileceği bir yere takılacaktır. 

4 - otomobilin iç karneleri 
yeni harflerle tebdil edilecektir. 

5 - Şoförler yeniden tescil 
edileceklerdir. Kasketinde nu· 
mara taşımıyan şoförler işten 

men, olunacaklardır. Plakalar· 
daki numaralar tamamen teb
dil edilmiş, daire numaraları 
kaldırılmış, sıra numarası 

[Mabadi 2 inci sahifede] 

1 

2 - nd $1Jhifemizde; 
Telgraf, Polis lıalıerleri, 

"c E'aıre. 

S - ncü sahifemizde: 
Günün tıırilıi, K"-ri r-lltunu,. 

Scıit Ali reio. 

4 - ncü sahifemizde: 
)Jir ll\ uç l..lil, '\için? 

Stı·sı.:riliğinııu h:ıtır:ılnrı. 

5 - nci sahifemizde: 
Sjııcn1a ~ütunu, Dünya :-i.iuııu, 

Srıat cc ı 3 :t ü hiç \';tlar ıııı~ 

'Bayramda 
Kac tane acık 

' ' •• • goz serserı 

ele geçti? 
Bayramda ls

tanbul ve Be
yoğlu cihetin· rT.'-.uı 

deki polis 
merkezleri ta· ,,....,,,. 
rafından ( 44 ) 
ev hırsızı (20) 
yankesici, zu· 
lacı, (10) do
landırıcı ve 
mantarcı cürmü meşhut halin· 
de yakalanarak müddei umu
miliğe teslim edilmişlerdir. 

Teşekkür 
«Son Saab>in yil dönümünü 

tebrik etmek liıtfunda bulu· 
nan «Akşam» 
şekkür ederiz. 

refikimize te· 

Soğuklar Otomobil montaj işi ·. 

kadınların . kısa 

Fener kilisesi hiddetli Kim hunlar 

Arnavutların istiklalini 

Belediye dok
f orları vazif ele
rini sui istimal 

Protestoya 
Bundan bir kaç gün evel 

yazdık, ortodoks Arnavutlar , 
şimdiye kadar mensup olduk· 
!arı Fener kilisesinden ayrılı
yorlar, müstakil bir kilise vü
cuda getiriyorlar; dedik . Bu 
me'sele, Fener kilisesini ciddi 
bir telaşa düşürmüş, hatta 
bir metrepolit Belgrada 
gönderilmiştir. 

Bu mes'ele hakkında Bel· 
grattan şu maliımat veriliyor: 

Fener baş papaslığının Sırp 
patrikliği nezdine hususi bir 
memuriyetle gönderdiği Trab· 
zon metrepolidi Hrisantos Fi
lipides buraya gelmiştir . 

Malüm olduğu üzere Fener 
başpapazı 

1 
Baziliyus, Arnavut 

kilisesinin stiklal ilanını kilise 
kaidelerıne mugayır bulmuş, 
bu hareketi terviç eden İşkod· 
ra metropolidi hakkında ceza 
verilmesini istemistir. 

Fener Baş papaslığırun bu 
teşebbüsü müşkül bir vaziyet 
ihtas etmiştir. Zira Sırp kili
sesi reisi, bu mes' eieden do· 
layı Arnavut krallığından 
nişan almıştır. Bu itibarla 
Fenerin serzınışı, yalnız 
İşkôdra metropolidine te· 
veccüh etmemek lazımdır. 
Trabzon metropolidi Hrisan· 
tosun vazifesi, Arnavut kilise· 
sinin istiklalini terviç eden 
Sırp patrikinin müzaheretini 
tekrar temin etmekdir. 

ôÖnderilmi 
" etmişlerdir, 

Belediye e
tıb basın dan 
birkaçı hak -
kında Ema -
netçe son za
manlarda tah
kikat icrasına 
lüzum görül : 
müş, . yapılan 
tahkikat müs· 
pet netice ver· • diği için bunların vazifelerine 
nihayet verilmesi ve hakların
da kanuni takibat icrası ka -
rarlaştırılmıştır. Ancak etıbba
nın azil ve nasıpları Sıhhiye 
vekaletine ait bulunduğundan 
keyfiyet daha eve! vekalete 

bildirilmiştir. 

J/ıışpapas Uıı:iliyııs · 

Politika gazetesi muharrir • 
1 ~rinden biri Trabzon metre -
polidi ile görüşmüş ve metre· 
polit Hrisantos demiştir ki: 

Emanette bu doktorların 

kimler olduğu hakkında sıkı 

bir ketumiyet gösterilmektedir. 
, Bu doktorlar vazifelerini sui isti 

mal ederek para almakla itti-

-Fener baş papaslığı için 
bir müstakil Arnavut kilisesi 
mevzu bahis değildir. 

Fener için Rusya, Sırbistan, 
Romanva, Yunanistan ıçın 

müstakil kiliseler vardır. Bul· 
gar kilisesi itizale sapmış, Ar· 
navutlar ondan daha vahim 
bir vaziyete düşmüşlerdir. Bu 
tarzı teşekkül kat'i bir mahi- · 
yette telakki olunamaz. » 1 

ham olunmaktadırlar. 

Seyyah geliyor 
Bugün Patriya ismindeki İn

giliz bandıralı seyyah vapurile 
450 kadar İngiliz, Amerikalı, 
Kanadalı, Fransız ve İtalyan 
seyyahı şehrimize geieceklerdiı 

Patriya 22000 tonluk 20 mil 
süralinde lüks seyyah vapur-
larındandır. 

etekli olmasın
dan mı siddet- . 

1EJP)~W tın~nw@cc©\lk 
Mühendis kafilesi ancak' ıKadriye H.j Kadmların iyi Yi1Pi1.m~dı~ları iş 

üç ay sonra. geliyor· Tahkikat bir ı CG@~~'lt~~rıllnrftaaa , 
len.miş? 

İl Ceçen . gün 
.tşte kilisele
'iııden birin-
lfe • b' t garıp ır 
llqd' ıse olmuş·· 
lıı" ' k~taassıp ·bir 

)lish•ı· 1-·o, 
tar al' ııı dan 
~fcljı a ıı c: tfp 
lt•sis t•dilt•-

ı . •·••k olan o-• . 
hıiııohil 111011 • 

' ıaj l'ahril-ıtsı . ,• 
hakl;,ınıla lıi'ı-

• 

.. 

0Ylünün orta
:r;ı tt - -
11 a ıgı. -'UY~ -

11~a bir jd~ .,..,,,...,. 
f ı;ı az daha 

_, 1 i ı,;ııııelle ıııu
, l ı,,\\"ele ak-

\ ı t·~nıi~ olan 
tcj bir net!- r 'n-.L" 

l:t . 
\i Vermek İs- ul 
t dadını gös
ttllli . 

· nıüuwssil ın • 
l 

1
111•1 <'lllli)I it·. 

\ , Bu mfıuıı•s-
il Ştir. Vak' 
~dur: 

l!ir koy·· l" b 
1 

~ sil hurada 
fahri ı.aıı ııı ruıi oloıııo/>il //J()ll/aj jlıbrikası 

~t u, u 
~ kışın fazla şiddetli ol· 
tl k ı:ıı genç kadınların kı!a 
~: 

1
. ..giymelerine atfetmiş, 

41'~ üı:ıun bu mütalaasına kili
ifa '; ~ulunan bazı jhtiyarlar 
~IÜ l.Ştirak etmişler, mabette · 
1(111f11an bazı kısa etekli ka
:lrliı;a tecayüz etmiş ve bu 
8tb eıı mühim bir arbedeye 
l:fddP olmuşlardır. Zabıtanın 
filçı 1 müdahalesi üzerine bir 
't~ıkmasının önü alınmıştır. 

t\Jkınların 
llu .. muhAkemesi 

tcııa gu~, Eliza Niyegonun 
" tesınd k' k 1 ki ·•asınd ~ ı taş ın ı ar es-
1\iııse"u 1:ürklüğü tahkir eden 
1itıre.ııı enn mahkemelerine 

edilecektir. 

lt'sisi kin lü11111 !JPk'ıı Cl'k olan hıı fahril,atla 
ıııi'ılıl'tı11isll't'İ 'I' al:lt, t•tlt>- lıarit;ll•ıı !JCIC't'ı•J, olan ıııa-
Yal n• saiı·ı·yi \ıııerika- kiııt'icr Yl' ııarc;alarla olo· 
dan t:-<'lıı·lııı izt• !JÜIHIC'ı't'• ıuohil ı,uı·ulacaklır. 
f'Clilir. Hı~ ııarı:alm· '"" ıııaldııt'· 

Anlrt•polanıı falwika 
lıaline ıwtirilchilııı<•si iı;iıı 
~·a1nlıwaı, olan ı adih'ıl ve 
:-.aiı·t• Ü(' a nlaıı ı·Yel ikmal , . 
(•tlilcıuiyt>cciji it;iıı fahı·i-
1.auııı ı•saslı sUl'Pllt• ku-
rulıııası allı a~·lık zaıııaııa 

lüzuııı uüslcı·111ckletlil'. 

1-'ahrikaııııı i)lcnıesi iı;iıı 

('il az allı ayın !JCt;lllt"'İ 

kap clli!)iııdeıı ıııcıııur 

'c anıeh• kaydına ha,ıa

nılıuamı5tır. 

Top:uwılıı lPsis eılil<'-

lt•r Jııuittert•tlt• lt•sis Pdil-
mekl<' olan !Jl'lll' foı•la ail 
J'ahı·ikatla yaııılıp uctirilı!
(•(•J., 1111111111 lıarkimh• Jıt•ı· 

ne' i ıııalzeme hııı·adaıı IP
daril, olıınacaktır. 

HİI' ı;oJ, !J''llt daha )İlli• 
ditl<'n J.'oı•t ıııiiııwssiliıw 
ııı i'u·;H·ımlla is isi \'ili islPı·-
ı liı·. - -

Hırsız bakkal 
Samatyada Belğrat kapısın· 

da Nuriye hanımın evine kom
şusu Y ovan girmiş, eline gc· 
çirdiği eşyayı çalarak firar 
etmiştir. 

haftaya kadar ; Beynelmilel mesai ieşki-
bitiyor ılahnın mühim bir raporu 

Müstantik Hikmet hey bu Cenevredeki beynelmilel ' 1 
gün makamına gelerek tek-
rar Kadriye hanımın tahkika- mesai teşkilatı gazetecilere . 
tına devam eôece'ktir. ait raporunda kadın gazete • 

Kadriye Hanım · tahkikatı cilere dair hayli mühim ma • 
bir haftaya kadar intaç liımat vermektedir. Bu rapor-
edilecek ve evrakı tahkikiye · ı!an şımla_rı 'naklediyoruz: 
ağır ceza mahkemesine ' veri· 

1 
-K~du': gazetecilerin ekserisi 

lecektir. Hikmet bey, elyevm · kadınlığa müteallik şuun ile 
mevkuf olanlardan maada ge· 

meşgul olmaktadırlar. 
çen\er 3e tevkif ve bilahire 

Kadınların istihbarat işle· 
tahliye e :ilniş olanları da is· 

rinde muvaffak olup olamıya· 
t icvap e~ec :ktir. cakları mes'elesi henüz halle-

* Aldığımız malümata naza- dilmiş değildir. Kadınların 
ran, sahte pasaportla Roman· gazetecilikte mu v a ffakıyet 
yaya kaçırılan ve Kadriye sahaları son derece mahdut 
hanım hadisesinde alakadar görülüyor. Kadınlar gazeteci-
oldukları yazılan Selanikli üs- likte en çok moda, tenkit, ve 
man ve Ahmet Ferdi Beyler sihhata müteallik işleri hecere-
mes'elesinden dolayı, dişçi biliyorlar. 
Kalfayan efendinin Türkçe he- Gazeteci kadınların erkek-
sa '1at ve muamelatını tutan !ere nispeti hakkında şu 
ve elyevm hastanede bulunan malumat veriliyor: 
Mitran ismindeki zatın ifade- 1927 de Avusturalyada çalı-
sinc müracaat edilmiştir. şan gazeteci kadınlar 85 ti. 

Para sui istimali 
mes'elesi 

Şehrimizde bulunan maliye 
müsteşarı Ali Rıza bey bugün 

l Düyunu umumiyeye giderek 

1 

para sui istimali mcs 'e!c5İni 
tetkik edecektir. 

Buna mukabil erkeklerin a· 
dedi 1850 idi. Avrupada ka· 
dın gazetecilerin adedi yüzde 
üçü tecavüz etmiyor. Belçika· 
daki kadın gazeteciler par· 
makta s:ıyıl::cak derecede 
azdır. 

Çckosluvakyada kadın ga-

o 0§ -

•:'11 ıııcslııır J.-wlııı ucı:dccl 
J.ı·di /)ro:ııonl l lcy 

..:eteciler erkeklere nispetle bin
de 30 dur. Fransada kadın 
gazeteciler binde yirmi 
cesinde bulunmıyor. 

Almanyada matbuat 
supları ( 3235 ) olduğu 

dere· 

men· 
halde 

( 



.... " 
,:::ıhife '> 

Yunanistanda, 
İta/yaya karşı 

iğbirar .... 
Atina. lb - ı an gazetesi, 

son gelen nüshasında papalık 
makamı tarafm..l .. n İtalyanın 
işga!i a.t.nc'a bulunan İsporat 
a<l~l r ıçıu, merkezi Ro -
de• o'.mak üzere, katolik 
hfr pı;skopo3- Tayin edildiğini 
yazıyordu. Bu haber gerek 
efkiin umumi •e i, gerek" mat
bu~tı fena hı>ldc ı:inirlendir

m· tir. 
Atina matbuatı evci- b 

on iki ada i lerır.c f, vül b 
aıak gôst~riyo 

I ı> b. 
ri ve bılh-ss<' 

misakının .ıkti 
mes ~, ha ,lcında zete sütun
larında hı bu· kelimeye bil,. 
tesadıif edilemiyor. Fakat bu
raya bir ka\olik peskoposunun 
tayinı zaten pek güç ve bir 
siyasi yaruretin t e !kinine 
ittibaan muhafaza e d i 1 en 
bu sükütu ihlal ettirmiş, bil
hassa muhalefet mehafili ha
diseyi hükümete karşı kuvvetli 
ve efkiirı umumiyenin hassa
siyetini müteessir eden bir 
sılah olarak kullanmak fırsa
tını bulmuştur. 

Her halde efkarı umumiye 
bu papalık peskoposunun ta
yini hadisesinden pek müte· 
e~irdir ve bu hadise ile Ar· 
11,•• ~tıukta o!osefal bir idard 
ruhaniye tesisi arasında müna
sebet gör~nlcr de vaı·dır. 

Rodcstan ara sıra gelen ha
lıerlud.e ayrıc.1 m.ucibi teessür 
olmaktadır. Hele lskenderiye
d ~ çıkan haftalı " La Do e
c· ncsc > g zetcsinin her haft.:ı 

'erdiği ınalfımata bakılırsa 
mczkür adalarda mesela ma
,·i kıravat takmak ya aktır. 

irısinin bir davası olursa 
mutlaka hariçten gelmiş bir 
;ıvukat ve bi bina yapılır. a 
ı;~nc mutlaka harıçtcn gelmiş 

bır mühendis veya mimar 
kullanmak mecburiyeti vardır. 

Başka türlü i i olmazını~. 

c.Le dodecanes» gazetesinden 
!sc buraya bir ok nüshalar 
geldiği için buradaki gazete
lerin sükütlann:ı rağmen cf
kan umunıiyede bu (on iki 
oda) mes'elcsi daima tazl' bir 
hassasiyet ve alakaya sebep 
olm,.ktadır. 

kadınıarm .sayı~ı \78) i geçme
mektedir. lngilterede matbuat 
mensupları ( 7000) den fazla
dır. Bunlarııı içinde kadınlar 

(400) dür. Yunani tanda (300) 
ı;rnzeteci arasındı:. altı kadın 

' rdır. Amerikada (34,197) 
muharr;r a'rasında (5730} ka
dın bulunuyor. 

B:ezilyada, Bulgaristanda, 
Macaristanda, İtalyada, Por· 
teki:ı:de, Romanyada, İspanya
da, Rusyada, lsveçte kain 
gazetecilerin erkeklere nispe
ti son derece ehemmiyetsizdir. 

Bu memleketlerin çoğunda 
gazeteci kadınlar erkekler 
derecesinde ücret alıyorlar. 

Saydığımız memleketler içi
nde kadınlar ancak Ameri
kada istihbarat ve mülakat
larla meşğul oluyorlar. 

Fakat kadınların bu gibi 
mevzuları bitarafane bir su
rette yazmıyarak yazılarına 
hislerini karıştırdıkları görü!
n:.uştür. 

Kadınlar evvelci kadın, son
ra muhbir ve ya ıı-.uharrir 
olabiliyorlar. 

Oının için kadınların istih
bar i !erinde muvaffak olma
dıkları görülmektedir. Bir 
muhbirin ilk vazifesi kendi 
hislerini unutmasıdır. 

Kadın gazeteciler içinde 
şimdiye kadar en çok muvaf
fr.k olan İngiliz muharrirele
rinden T edi. Dromon Heydir. 
Tcdi Hey, Amerikaya giden 
Zepline binrni~ ve bu seyahati 
mıiİ<ı'n '~:el bir surette tıı,ıi·· 

. etmi~tic. 

~~o 
'r clııgın 

1 
Diin gece çıkan 

1 
yangınlar hafif · 

geçti 
Dün gece üç yangın ol-

mu~tur: 

l ,..-- Taksimde Taşkışla 

binasının uçuncü kabndan 
elektirik tellerinin kontak yap
ma•·~cla r, .gın ÇoYY"' , dö
l'C'.:l tahfal ından bi · kısniı 
Y'I ı h • 

"- · ' "r ·da le rgı- yoku- 1 

, ' v r c j h~·.ımın oturduğu 

e• c !!l'n !-'an ı rıyan 

k .kını yüzünden yı>ngın çık
ını, b'r y • kve y rgan yan
ın• t r. 

3 - Tcpan de Set• s<>'ain 
idar sinin mara ııesinclen 
dü gece s yir ·-le yangın 
çıkmış, içerdeki tala" ve ke
resteler tamamen yanmı~~ır. 
Yangın hakkında tahkika~ 

yapılmaktadır. 

Başından ve 
kalçasından 

vurdular 
Fenerde oturan mahallebici 

Şaban ağa dün gece Ayvan· 
saray caddesinden geçerken 

1 

meçhul bir şahsın tecavüzüne 
maruz kalmış, bıçakla başın
dan ve kalçasından yaralan
nnştır. Mecruh, Musevi hasta

' nesine yatınlmıştır. 

Bir kadın dostu- 1 

nu ağır s rette 
yarala ••• 

Galatada, dün akşam bir 
cerh vak'ası olmuş, Fotini is
minde bir kadın Mehmet is-
minde bir erkeği 
yaralamıştır. 

Kemeraltında 

ağır surette 

Mannik is-
mindekl umumhanecinin ser· 
mayesi olan F otini, dostu İne
bolu hı Mehrnedin ba~ka ka
dınlarla dü•üp kaltdığını işit· 

miş ve bu igb"rarla Mehmedi 
bir ı·z piçağılc kaşından ya
ralnmışlır. Mehmet hastaneye 
yatırılmıştır. F o tini yakalan
ı:ııctır. 

iki musevi arasında 
Ortaköyde oturan seyyar 

şişeci Hayım ile İlya arasında 
ailevi bi.r mes' eledeıı kavga 
çıkmış, llya şişe ile Hayımı 
ba ından ehemmiyetli surette 
yaralamıştır, 

T.tamvaya binerken 
Beşiktaşta sakin Melahat 

hanım dün Karaköyde tram -
v~ya binerken sabıkalı Srıley· 
man tarafından 17 lirası ça -
lmmıştır. 

Kasayı kırmak 
isfiyen hırsızlar 

T optaşında tütün deposu 
bekçisi İsmail Hakkı ile 
depo müstahdi m 1 erinden 

1 Sabri ve Melek dün gece 
i deponun kasası saklanan oda-

1 
s::ım kapısını kırmışlar, fakat 
kasayı kırmıya ve açmıya mu-

1 

vaffak olmadan yakalanmış
lardır. 

1 

Son Saa: 

Denizden dolma mahaller 

imdiki halde ka ın 
, elinde kalmış 

Şehrimizin deniz kenarına 
düşen kısımlarında bazı top
rak parçaları vardır ki bun
lara denizden dolma mahaller 
ism; verilmektedir. Bu yerler 
kimin malıdır? 

işte bu mesele bir müd
detten eri Milli ma lar idare
sile .Şehremaneti arasında hal
ledilMek bilnıiyen hır ihtila· 
fın dogmasına sebep olmu'i
lur. chremaneti bu topr.. k 
par arının ş 1 rin malı oldu· 
fil1fül söylemekte, Mfllı mallar 
id esi pe Devlete ait bul n· 
duğun ilerı sı rme t ir. 

l>iger tar r bu "n de -
n zden do :u~ ye.lerin bir 
1 .~r.- Şehremanelirun elind 
l:._ı!unraktu, bi kısmına da 
m• !" mallar idaresi tasarruf 
lır k• c ve kiraya vermek 

\i esait nak!ive 
[ 1 incı sahifeden mabat l 

usulü kabul edilmiştir. 

(1) den (100) e kadar itfa
iy olomobillerinc, (100) den 
(150) ;e kadar temizlik oto
mobillerine, (150) den 1250) ye 
kadar sair resmi otomobillere 
numara verilecektir. 

Resmi otomobillere takılacak 
Levhalar mustatil ştkil<le olup 
beyaz üzerine siyah rakamla 
yazılıdır. • 

•250» den «1250» ye kadar 
hususi otomobillere numara 
verilecektir. Bu numara levha• 
!arı da mustatil olup beyaz 
zemin üzerine yeşil renkte 
rakamlı dır. 

Taksi otomobillerinin pla
kaları yeşil zem:.ıı üzerine 
kırmızı rakamlaıı :hti\a ede
cektir. 

Taksi otomobillerine veri
lecek numara « 1251 » den 
ba~lıyacaktır. 

Siyırlı zemin uzenne sarı 

rakaınla.-ı ihtiva edecek olan 
kamyon levhalarının numara
ları da «3001 » den başlı yatak 
«3500» de nihayet bulacaktır. 

Resmi arabalara kı•mızı 
zemin üzerine beyaz rakamlı 

!evi alar takılac;:k ve birden 
« 150 » ye kadar numaraları 

ihtiva edecektir. 
Hususi tek atlı arabalar 

«151» den «250» ye kadar nu-

nımızda buhm:::n Rus bandıralı 
Baturu vapurundan (116) ok: 
ka siyah havyar çalmışlar, 
kaçırırlarken yakalanmışlardıı. 

Aile kavgası 
Eyüpte oturan Ali efendi 

isminde bir adamla zevcesi 
Hikmet hanım birbirleri ile 
kavga etmişler, bu kavga 
üzerine Hikmet hanım komşu
lanndan Dilber hanımın evine 
iltica etmiştir. 

Fakat biraz sonra Ali efen
di yanına annesi Ayşe ve 
komşusu Şerife hanımları 
da alarak Dilber hanımın evi
ne gitmiş ve orada Hikmet 
hanıma temiz bir dayak at· 
mıstır. 

' suretile varidat elde etmekte
dirler. 

Bu ihtilaf geçenlerde en 
koyu şeklini almış ve her iki 
daire de meselenin kökiinden 
halli ıçın Devlet şurasına 
müracaat etmişti. Halbuki 
devlet şurası bu meselenin 
hallini kendi vazifesinin hari
cinde görmü• Vf müracaatları 
rc~ldetmiştir. 

işittiğimize göre , alakadar
la yokında hukuk mahH:eme· 
sİilde dava açmak suretile bu 
ihtılafm sonunu getimıiye te
şebbfis edeceklerdir ... 

Yaptığımız tahkikat netice· 
sinde, Eminöıffindc arabaların 
durdugu geniş yer ile Fener 
ve Ilaııkpazarı sahillerinin mil
him bir kısmının denizden 
dolma mahallerden bulundu
ğunu öğrendik . 

muayene ediliyor 
maraları ihtiva eden mÜselles 
şeklinde ve beyaz üzerine 
kırmızı yazılı plakalar taşıya· 
caklardır. Çift atlı hususi 
arabalarda ( 251 ) den başlıya
rak (350) ye kadar numaralar 
ihtiva eden murabba Şeklinde 
levha takacaklardır. Tek atlı 

1 kira arabalarına ( 351 ) den 
(1050) ye kadar numara vı;
rilecek, levhalar beyzi şekilde 
olacak, beyaL zemin üzerine 
yeşil rakamlar yazılacaktır. 

Çift atlı kira arabaları 

( lOSl) den ( 1750) ye kadar 
numarayı ihtiva edecek, lav -
haları mustatiJ olacaktır. 

Tek atlı yük arabaları 
« 1751 » den « 3250 » num.ı

raya kadar, çift l\tlı yük ara
baları da "3251,, den "5000,, 
nuır arnya kadar levha alacak
brı:.ır. Çift atlı nrabalann 
levhaları .- main şeklinde olup 
siyah zemin üzerine bayaz 
rakam yazılmış olacaktır. 

Ziraat arabalarına ve trak -
törlcre « 5001 » numaradan 
«5200» numaraya kadar yeşil 
zemin üzerine sarı yazılı mü
seddes levhalar verilecektir. 

Motosikletlere « 1 » den 400 
e kad3r kenarları siyah çer
çeveli, beyaz zemin üzerine 
siyah rakamlı, velospitlere de 
ayni renklerôe beyzi levhalar 
verilecek ve numaralar birden 
başlıyarak binde nihayet bu
lac:ıklır. 

Çekirge müca
delesi ve asker

lerimiz 

Maskaraların 
kavgası 

Dün gece, Beyoğlunda bir 
karnaval kepazeliği olmuş, 
Abanoz sokağının sermaye
leı i olan Haykanoş, Eleni, 
Sm.:ın ile ikametgahi olmıyan 
fahişelerden Eleni, Marika ve 
Fatma maskara kiyafetleri ile 
so!:aklarda dolaşırlarken bir 
birleri ile kavga etmişlerdir. 

Helvacı ve kada
yıfçılar birbirle

rine girdiler 

:\lardin Yİh'lyeti ıner
kczi ile l)irik ve <:izn: 
nııntakalarında külli
yetli 1111ktarda yunıur
ta bırakan Fas ı;ekiı-
geleri sürfclerinin in
kişaf çağı yaldaştığı 
için hunların İnıhası 

hususunda lüz11n gelen 
tedbirlerin ittihazına 
baslanııııstır. . . 

Çekirge ınücadcle· 
sinde çalıştırılnıak ü-. .. . 
zere yarısı suvarı, ya-

Bu kavga neticesinde Fatma 
taı;la Haykanoşu başından 
yaralamıştır. 

1-Iavyar hırsızları 
Deniz amelcGindcn İsmail 

ve /\!! isır.!ncle iki ld~i ]ima· 

Dün gece Balıkpazarında 
esnaf arasında şiddetli bir kav

ga olmuş, helvacı ve kadayıfcılar 
rakabet yüzünden birbirlerini 
yaralamışlardır. Zabıtanın mü
dahalesile önü alınması kabil 
olan bu kavgada birbirlerini 
yaralıyan kahramanla Ahmet, 
Rasim, Mustafa, Remzi, Hak
kı ve Hakkıdır. 

Zabıta rakabet yüzünden 
birbirlerini buğazlamıya kal
kan bu kahramanları derdest 
etmiş, yaralananlar tedaviye 
sevkedilmiştır. 

rısı piyade ;,o kişilik 

bir a'jkeri ınüfrlzcnin 
Çckiro·c 111ücadclc ınü-,., 
düriveti enırinc Yeril
ınesi tebliğ edilıniştir. 
Alınan ve alınnıakta 

olan esaslı tedbirlerin 
çekirge afetini inıha 
cdccctri ktı\'vctle ünıit 
c:dilnıcktcdir . 

U Bu ı·nanıs s·ı 1 :a l·ırnıız• T··ıtn1eı·- Yll >Se!n1eı· s.artı1e, ue- ı nıe oıaraı ı<auuı ı:::tıuc;ı\. , ._, .tK,-.. ·•"' 

Sırp- Yunan iti
lafı Cenevrede 

imzal~1ndı 
Cenevre, 11 ( A.A. } - M. 

Carapanos ile M. Komanodis 
bu sabah Yunan - Sırp itilaf 
!arını imzalamı~lardır. Bu itı
laflar Selaııikteki serbest 
Sırp nıınfa.kasına, demir yolu 
senisine ve ;;•·ni mınlakadaki 

Mart l Ç) -
) ·rıııo·ııılrıı7ıı ııe 

(-. 

:::,( 11} l(l / l ('[ ktı jj;ı 
J L 

I <'S/Jll (J/t t / l(l('{lllı 
Emanet, her yangından son

ra etfaiyenin geç geldiği v~ 
saire hakkında çıkarılan dedı• 
koduiara mam olmak üzere 
yeni bazı tedbirler almıştır. 

ı Bu meyanda en anet matbaa· 
, sında Lastın!a..'l yanı,: , defter· 

!eri bütün polis ınerkczlc:-inc, 
etfaive guruplarına, yans.rın ku
Iclerıne, polis " Şr re aneti 

gümriik, sıhhiye ve posta ser- ' 
vislerine ai, al ı pı ctokolu 

ı;, rallanna d .. \Y tı!r ı tı 
utün bu mc ·kıl rc. 0 ulur. >O 

kimselel' yan~ n kaçb h bcr 
aldıklarını ve kaç dalJkıı son· 
ra kimlerin haber vercliklerıni 
ellerindeki defterlere y:ızac .ık-

ihtiva etmcl,tedn·. 
1 

Bulgar kabine-- 1 

sinde r febeddu--• 
laf var 

Sofya, 16 - Başvekil M. 
Liyapçef, kabinada bazı tebed
dülat icrası zamanınm hulül 
ettiği fikrini hasıl etmiştir. Bu 
tebeddülat hakkında Liyapçef 
ile Burof ve Cankof arasında 
itilaf efkar husul bulmuştur. 

Kral evlenmiyor 
Sofya, 16 7"" Baş vekil M. 

Liyapçef te Avrupaya gide
cektir. Kral Borlsin Avrupa 
seyahati, izdivacı mes'clesile 
alakadar olduğu haberleri 

tekzip edilmektedir. 

Romanya lcraliçesi 
Paris, 17 (A. A.)- Roman

ya kraliçes! «Marie» sabahle· 
yın Parise gelmiştir. 

Paris, 17 ( A. A. ) - Ro
manya kraliçesi Marienin oğlu 
prens Karo:a mülaki olacağı 
hakkındaki şayıalar Romanya 
menabiinden tekzip edilmek -
tedir. 

Prens Karolun 
rahatsız bulunduğu 
olunmaktadii'. 

elyevm 
da tasrih 

"flııırıııııı /Jıı=.-
l<ırt. l<)/Jl<ı l<ılı-

rıjJ e<lilı~ı "<)ı· 
Belgrat, 17 (A.A.) - Top

çular, Tunada buzların büyük 
parçala.- halinde çözülmesine 
mani olmak için buz parça
larını faaliyetle bombardıman 
etmektedir. 

Diin çözülmiiş olan buzların 
ika ettiği hasaratın 15 milyon 
dinara baiiğ olduğu söylen
mektedir. 

Yunan sulhPerverliği! 
Atina, 17 ( A. A ) Maarif 

meclisi alisi sulh ve kardeşlik 
fikrini takviye edecek hususi 
kitaplar neşrederek tekmii mek
teplere göndermeğe ve milletler 
arasında ayrılık fikrini veren 
cümleleri muhtevi kitapları 

kaldırmağa karar vermiştir. 
Bu maksatla mekteplerde sık 
sık konferanslar verilecektir. 

Mübadele 
komisyonunda 

Muhtelit mübadele komis
yonu hey'eti umumiyesi, bugün 
M. Rivasın riyasetinde İçtima 
edecek ve komisyonun nakil 
kararının tatbiki etrafında mü
zakeratta bulunacaktır. 

hey'eti murahhasamız refa
katinde birde Türk gazetecisi 
gidecektir. 

Kendini astı 
Evelki gece, Bakırköyünün 

Osmaniye köyü civarındaki 
kireç ocaklarında çalışan ame
leden Refahiyeli 330 tevellütlü 
Hüseyin oğlu İdris, kendisini 
iple tavana asarak intihar 
etmiştir. 

Jandarma tahkikatına göre 
İdrisin veremden kurtulama
maktaP mütevellit teessürle 
kendisini öldürdüğü anlaşıl
mıştır. 

... ~ .. -.4&. ........ __ ...... 1 

la dır. 
Avrıc.a kulelere, ctfa"ye gu· 

ruplarma, pcl:s ve Şehrema· 

neti santrallanna ayni fahri· 
kenın saatlarinden alınarak 
nüne dağıtılmıştır. 

Bu saatler !.er gün ayar 
edilecek, bu suretle saatler 
arasında husule gelecek fark· 
!arla yanlışlıklar olmasının ö· 
geçilecektir. 

Emanet bu sayede yangın 
dedikodularının önüne geçile· 
.ceği ve kabahatli kımselerin 
süratle meydana çıkacağı ka· 
naatindedir. 

Gtilıcli. ziiıı 
Keyf çatmanın 
sonu böyle olur. 

Beyazıttaki ku aatanelerden 
birinde dün garip hir hadise 
olmuştur. Kırataneııin tenha 
biı- köşesinde, oturd ığu yerde 
kah uyuklıyan, kah gözlerini 
açıp sandalyenin üzerinde sal· 
lanan yaşlı bi• adam, bir ara· 
lık garsımlardan birinin etir
diği işkembe çorbasını kemali 
lezzet v afiyetle gc•deye in· 
dirdikten sonra bunların pa· 
rasını vernıck için elini cebi· 
ne sokar ve sokması ile be
raber fery<'.dı basar: 

- F.vel! Cüzdanım nerde'i' 
Cüzılanımı kim aldı? 

Derken yemekleri getiren 
garsonun yakasına sarılır: 

- Ciizdanımı sen aldın, 
ver bakalım l 

- Aman ı;e söylüyorsun 
Mehmet bey, ben senin cüı· 
danını ne diye al.ı1 ım? 

- Yok i!lc sen alclııı. ve -
receksin! 

İftira etme, ben öyle 
adam değiiim, git, sabahleyin 
lıangi meyhanede içip te bu 
hale gcldinsc cüzdanını orada 
ara! 

- İçif'de tam altmış lirll 
ile bir çok evrak olan cüzdıı· 
nımı bulmalı, yoksa alimallah!·· 

Adamcağız bunu söyler söy
lemez yere yuvarlanır. Kaldı· 
rırlar, tekrar yuvarlanır ve 
bir haylı gürültü patırdıda!1 
sonra cüzd:::nını alanları şikii • 

1 yet için sallana sallana ve 
düşe kalka karakolun yoJuııU 
tutar. 

Fakat işkembe parası dıı 
bu suretle caddeyi boylaıll1ş 
olur. 

Gayri mübadille' 
pek muzfanp! 
Gayri mübadillere, tevziatı" 

başlayıp başlamadığını öğr~~; 
mek üzere, hemen her gu 1' 
tevziat komisyonuna bir ço 
müracaatlar yapılmaktadır. v• 

Aylardan beri, ~ir tür~.ü te~ 
ziata başlanamadıgını gorer Ü' 
sinirlenen ve memlektinde Sil I 

· enkU him miktarda gayrı ~ ii• 
servet bırakan bir gayrı .. ~e· 
hadilin, komisyonda şu cu!.11 jjl· 
!erle izharı derun ett:ği gor 
müştür. ı.t 

k · atııll 
« - Yarabbi, ta sı~. dil 

nedir ki, bizi . ga~ri J!lub:rıı· 
yarattın .. Gaırı mubadıl Y a
tacağına bizi ke~ke t:ış Y 
ral~aydın! » 

-- . , . . . - nısı ç1Karalu•-r-· -· 
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'l'enzil keyfiyeti 
tebliğ olundu 

Un resminin tenzili, güm
rüğe tebliğ edilmi,~tir. 

t:ytahin cemiyeti dün 
1 bir içtima aldetmiştir. 
1laııbu a geçen sene 13,065 

&eyYah geldiği it.fare medisi 
~aPorunda okunmuş ve mahut 
alo meselesi miinakaşa edil

lııiştir • • 
ı ı i ıstılahlar komsiynu 

dün Darülfünunda İçt'.ma 
~letmiş ve öz Ti:rkçe ıstı
dalıl.arın dil encümenine gön
'rihnesine karar vcrilmıştir. 

ı:zunen meı:ı!eketinde 
ibulunan F raıısız sefiri 

~ÖS)'Ö De Şambrön dün şeh
~İze gelmiştir. Surye hudu
b u .?1es'elsini müz:ı~ere ~çin 
Ugun Ankııraya gıc.ıecektir. 

Gayri mübadiller cemiyeti 
Heyeti idaresi dün içti-

ltıa etmiştir, 
Gayri mübadillere para 

t'Vziatı işi Çarşamb~ günü 
al!edilecektir. Yeni vaz'ı yetler 
~Yesinde aylık tahsilat 20,000 
!rayı bulmllitur. 

Ziraat talebesini Alman
yada mekteplere y ~!eş-

ijl'ıııiye gitmiş olan ziraat 

~İldürü umumisi Nakiyüttin 
ey şehrimize avdet etmiştir. 

Bir müddettenberi şeh
L rimizde hılunan Erkanı 

'<atbiye ~eisi Müşür Fevzi 
~aşa hazretleri çarşamba gü
~-I u Ankaraya avdet edecek-
Ctdir. 

İütün inhisar idaresi şeh-
rim:zn otom ·k tütün 

lııakineleri getirtecektir bu 
ltıakinclere parasını atanlar si
laraıarıw alıp gideceklerdir .. 

Şehitliği imar cemiyeti 
b- Anafartalarda büyük 
lıı~ Abide inşasına karar ver-
1Ştir. 

Şehremini Muhittin hey 
~·· Darüibedayiln günden 
illıe tekamül ettiğini ve Hü-

b~Yin Suat heyin riyasetinde 

1~ ıslahat heyetinin teşkilinin 
~ınile uydurma olduğunu 
•yleıniştir. 

A. vrupadaki talebeierimizi 
~ teftişe gitmiş olan yük -
~ tedrisat müdürü Rüştü 
· Şehrımize avdet etmiştir. 

fvlösyö Tiroçki dün de 
) şehrimizde bir gezinti 
~~tıııştır. ' 

Şehrimize gelen İktisat 
) vekaleti müfettişleri Rus
~ -~a ihracat mes 'elesini teftişe 
~'•ınış1ardır. 
Qrınan mektebinin Darül

~tr fiinuna ilhakı mutasav
dir. 

-= Görülmeden 4itilenler =.. - -
yo 

Cihazları tama
men değişiyor 

Son uını;ıııl n.loı e,·,·eLı I ari~ıc 
uıil+ra iLr~ı ıl·· Ik ·liııJı .ı.;ıJan tcl..ıiz 
trlcfon Prµ.il~ri ötedı·n'>eri hildiğiıniz 
r·d, o rıh ızl:ı.nınn art k moda ı geı.; 
ııu)' hı reı nlct Şl:l~lıııı> pirdii!, ııı f!:•JS
tc-n1·~ıir ~im \C l..ıd1.J.r uzal İı;tıs 
'cınlan i~ te t•k "'ın utlal..:ı llıı1 .... 
lıa" •lörtıcn fa h alküın llWrlü pıl 
li, ..ın \l' lı. ı a pal-alı aletle 

ı Ha.: 'ır-. ı (nIL11kı bu "lent: ıçındt.: 

1 
\.ısnv-:ı çıkanla~ rihaz1ar•·1 tçin' 
ınl 1 .. 1 "O atlcJı ı{(lrl.ıµ P,• "el) YO 

f: ~ ı . la la t la, ık lıu t·ih ar n 
aklu nu. t • 1 • de k:ıldıı ılır. ıı· 
'\ 'ııız a 1 r prz i!o .. ı,hktrık 

re , .1 .ııı is ılı· reli.,_ ... ı Jır 
E :ı ıualııı lc.ın f \.:J. ları isı· csk:· r::r..c 

<re \:lf' \:.ı \<i urnzt~ı.r. Başlıca 
t•İh z • u• 1 rr• '1 1·i.ı)et c1 1 ik1 cıı. 
tlu qr· 

lfiınküıı olı ·ıtıı kaıbr ha•İr kü · 
uıo: \r r 1 7. cHı ı \apın •1

• 1 lııı ('i -
;ı, 1r • t n .J~ , 41~) onla.rı Lilc 

knlavlıkla alr-: tır 
liu n~vl rn ık le'":'i 'a t' A 1 

-

ır 11ılar \C' l t ne Iilı J'r Hu nc'i 
1 r ak el •r :ı Jıa<ınd da 1 o\·c \O 

l-i!ıps ~ ırKnf3rı '.ır.J •. [·ak t ın1a ~ 
le ef LL J .. tl3n nlr ıı 1 t i\C- İıııizr ıu ıjz 
ı .. ;:i<lrC"••' ln1t 'r 

Bi, rnoda 
Kadınlar çorap l 

üstüne camurluk 
' giyiyorlar 

Arabaların, otonıo

billerin ve hatta bisik
letlerin çanıudukları 

olduğu gibi kadınlar 
için de çan1urluklar 
icat olunnıuştur. 

Bir bakıına pek ay
lnrı gibi görünen bu 
icat haki katta çok fa
i<lcli ve lüzunılu bir 
şeydir. Hangi kadın 

ipek çorabının çanıur
lanrnasından şikayetçi 
değildir? 
İşte çanıurluk bu 

vazifeyi goruyor ve 
şiküycti ortadan kal
dırıvor. . . 
İpek çorabın üzerine 

giyilen canı gibi şef af 
bir çan1urluk · çorabı, 
asıl çorabın rengini 
gayip etınenıekle be
raber ipek çorapları 
çamurdan müken1nıel 
surette n1uhaf aza et
ınekte imiş. Sokaktan 
avdet eden bir kadın 
çan1urlu< .. unu ayak-,:,. 

kabı gibi çıkarıp ter 
tenıiz oluyormu~. 

Kaza yapan Macer 

F>olis merkezlerinde görü
,. len hetaet dolayısile bir 

, •tıı gönderilmiştir. · ~ 
l~tan~uI~a bir ~.ayv~na~ [ 

-~~ .. ctkik ıstasyonu kuşadı du- •
1

. 

iilınelrtedir. 

Galatada Çiki lokantasında 
arkadaşı Yaniyi, kazaen rüvel
ver ile yaralıyarak vefatına 
sebep olan Macar tabasından 
«Ağostin» müddei um~iliğe 
teslim edilerek tevkif c:dilmiş
t~r. 

hll~ğla.rbaşı yolu 
ll.! . 1ag-farbaşı ile Bey-

ı )e),· . 1 l'v . 
ı- ını "'e {( ıo·enne 
~l)t .J b 

~. eden şo~enin orta-
ı tıcb . . ı·ı 
'>İt "' yırn11 metr ı .: 

)'t b' q1.!tiı11 .... ı: ır ınetrc 
t~ ıgınde çökn1üş-

t. ,, . 1 l 
lıj 1 esaıti na { i:ye-
İı '1 °ra<lan <rcçn1°sıne 

l) ..:.:. o ~ 
b 11 kalınanııstır. , . . 

,,, - rcın11n üçüncü 
~-·11 ·• 

'1 « t) » kisilik bir 
• 

ailenin otonıobil ile 
bun.ala rnüthiş bir ka
za g<.:çirıncsinc ·r~n1ak 
kalınış ye arabanıı 

firenlcrinin sağlan1lığı 
dob.yısile l·azanın önü-

! ne gcçiln1iştir. 
1 \:ünkü bu bir n1ctre 
derinliğinde çôknıüş 
olan yeri uzaktan 
görınck nıüınkün ol
nıa<lığın<lan ancck uç 

Son Saat > 

J~iğebingöl o-()z]erini actı 
ı-ı • 

• 
Seyit Ali reis lrani serdarın münasebetsiz-

liği karşısında Nasrettin hocanın 
hikeyesini anlattı 
-f fj2-, lıı/ı11rriri: AJJfı:llalı Ziya 

Sandukarun içinden kaldır
dı, od::mın kc.,esindeki sedire 
yatırdı. 

Biğehingöl hatunun vücudu 
hep şallarla örtülü idi. Reis 
bu şalları gcvş tti, küçük kır
mızı şişeyi kadının ağzına da
yadı, sonuna kadar içindeki 
mayii ho ·azından aşağıya 

diiktü .. 
Hata bir hayat eseri gözük

müyordu. 
Göz kapaklarını uğlliturmıya 

bz.~!adı. 
Biğebingöl hatunun önce 

bir taş gibi sert ve hareket
siz duran gözleri reisin elleri 
altında yavaş ·yavaş canlan
mıya başladı. 

Gözlerini oynatıyor, birbir
lerine dolanan kirpiklerini 
açmıya çalışıyordu . 

Seyit Ali reis uzun bir za
mandanberi hasret olduğu 
sevgilisinin boynuna sarılma
mak için kendisini güç zapt
ediyordu. 

Reis, Biğcb:ngöl hatunun 
gözlerini hafif hafif uğuştur

mıya devam etti. Nihayet 
Biğehingöl hatun geniş bir 
nefes aldı, kollannı kımıldattı, 
ellerin1 gözlerine götürdü. 

R is bir kaç adım ge~I 
çekildi. Biğe hatun gözlerini 
kırpışbra kırpıştıra açmıya 

çalışıyordu. 
Biğe hatun da!gın ve şaş

kın nazarlarla etrafını. araştı
rıyordu, reisi gör:.ince ü!üm
sedi: 

- Ne çok oyumuşum ... 
Vücudumun hiç bir tarafını 
kıpırdatamıyorum! .. 

Dedi. Seyit Ali reis ne söy
liyeceğini şaşırmıştı, hayret ve 
hayranlıkla sevgilisinin yüzüne 
bakıyordu. 

Biğehingöl hatun yavaş 
yavaş kendisine geliyordu; 
yattığı sedirin üstünde doğ -
ruldu. Bu yabancı yere ne 
zaman getirildiğini anlamak, 
hatırlamak istiyormuş gibi 
düşündü: 

- Burası iıeresi, reis, hen 
d . ? nere eyım ... 

Diye sordu. Seyit Ali reis, 
sevgilisinin kendisini hatırlı -
yamıyacağından korkmuştu, 

onun için Biğe bingöl hatunun 
kendisine « Reis! » diye hitap 
etmesi reisi pek çok sevindirdi. 
Kadına yaklaştı, ellerini tuttu; 
sevinç ve neşe ile: 

- Bir şey sorma!.. Bir şey 
düşünme!.. Büyük bir tehlike 
geçirdik .... 

Dedi. 
- Nasıl tehlike ? .. 
- Tehlike değil, büyük bir 

nıetre nibi 
b 

ınesarede 

!-ısa biı· 

o·öı·ülınesi 
b 

tehlikeyi bü \•ültÜYOr, . . 
hiç oln1az ·a ı;;in1dilil· 
tanıiri nıünıkün değil
se bile oranın iki ta
rafına bir direk ve ya 
havrak ile isaret ko-. . 
naıuaz ını? 

!\1akaını aidinin na
zarı dikkatine vaz
edi n1es1ni rica ve bil
ye ~ arzı hürmet 
ı.:derinı. 

Karilerin izden 
Ali J~iza , 

* 
" 

hastalık geçirdiniz ... Şimdi 
artık hiç bir şey kalmadı ... 
Birşey sormayınız ... Sonra 
anlatırım !.. • 

Korsanlar hu arada on gün 
izzet ve ikram içinde vakit 
geçirdikten sonra kervan tek
rar yola çıktı. Bu sefer reis 
hem sevgilisine, hem Kelle ile 
Palaya kavuşmuş bulunuyordu. 
Fazla olarak Şivcl ile Jirar da 
kafileye karışmışlardı . 

Reis, sih:rbaz.n Portekizli 
silahşurlara ait o1duğuiıu bil
dirdıği mektubu Kelle Bekire 
vermiş : 

- O biçareleri de hoşça 
tutup beraber istanbula ka~ar 
götürilrsünüz.. Orada ellerıne 
i ·i kese altınla bu mektubu 
verir, memleketlerine yollar
sınız!... 

Demişti. 

Harzem diyarına doğru 
yol alıyorlardı. Ceyhun nehri
ni gemilerle geçip İı an m.:mle
ketlerine gi. diler. Burada 
nasıl karşılanacaklarmı bilmi
yorlardı. Gerçi İran şahı 
Türklere karşı pek dostane 
davranıyorsa da yollarda kızıl
baş beylerinin tecavüzlerine 
maruz kalmaları ilıtimal dahi
linde idi. 

Horasan çöllerinde kervan 
zaman zaman ııslanlnn hücum
larına uğramıştı. konak yer
lerinde biç bir korsan tek 
başına su almıya gidemiyordu. 
Bin türlü müşkülat içinde 
Hı;yveden, Horasandan, Tus 
şehrieden geçerek Meşhedi 
Horasana geldiler. 

İran şahının oğlu Stileyman 
Mirza ile vekili ve hemdemi 
Gökçe halife ve Gazi Biğ i
simli bir serdar burada idi. 

Reis memleket ahvalinin ka
rışık olduğunu işitince kerva
nını bir hana yerleştirip Gök
çe halifeı;ıin nezdioe gitti, kı
saca hüv ytelerini, seyahatleri
ni ve Acem nemleketlerinden 
geçerek İrak yolile memleket
lerine gitmek niyetini anlattı. 

Gökçe halife: 
- Şaha sormak lazım, dedi, 

mamafi önce şahın oğlu Mi;,-
zanın fikrini alalım. Yarın ak· 
şam bizim konağa gel, hem 
sohpet ederiz, hem bir karar 
veririz .. • 

Reis ertesi akşam korsanla
ra vaziyeti anlattı, daima tetik 
bulunmalarını da söyledi. 

Acemlerin kendilerine bir 
oyun etmelerinden korkuyor
du. Yanına Kelle Bekirle Pala 
Hüseyin ve şimdiye kadar 
geçtikleri memleketlerde pa
dişahlardan, serdarlardan, şah
lardan topladığı fermanlannı 
aldı ziyafete gitti. 

[ Mabadi var ] 

Ba}'i"ctm namazı 
1\ksaray civarında 

bir canıide bavranı 

nanıazından evel inıan1 
efendi hu na111azı tarif 
ettikten sonra: 

<< - Hayranı nan1azı 

vacip, beş ,akit nan1::ız 
farz<lıı·, binaenaley her 
gün na111az kıln11yan

ların havranı nanıazı

na ırclıneleri do<rru o-b .. , 

lanıaz» dedi Farzı eda 

etnıivenlcriıı vacibi de -
eda etıneıneleri lıak-

Ne 
Zarfların beşte 
dördü doh.ı çıktı 

Sahife :1 

Celal Nuri beyin, dünkü 
edebi makalesinin sonundan 
bir kaç satır: 

« ..... Hayat yemekten iç
mekten ve maddeden, eğlen
mekten ibaret sanılmamalıdır. 

Tayyare cemiyetine verilen 
sadakai afıtırları ihtiva eden 
zarflar maha!lı'ittan Nahiy,. 
~ubelerine gönderilmektedir • 
Her nahiyede 7.arflar, birer 
heyeti mahsus:ı. huzurur.da 
açılarak paralar tadat edildik
ten sonra merkeze gönderile
cektir. 

Ediplerimiz edebiyatı cazip, 

1 tatlı bir ha!e getirmelidir.» 

Evlere dağıtılan 200,000 ı 
zarftan ( 5 ) te dötdü clohı 
olarak tesellüm edilmiştir. 
l'iııl.inıli ıHl•lll !Jt'l'•ıı para 
Fiııland;ya müsWmanlann.Jan 

Z'ynehıllah Ahsen B. ve rcfi
kasının her zaman Tayyare 
Cemiyetine teberri.ia ta bulun
dukları malümdur. 

Finlandiya müs!ümanların

dan Nasihul ah B. de bu de
fa Tayyare Gemiyetine 20 
lira sadekl"'i fıtır ~öndenr.:ştir. 

• 
Amerikalılar ln-
gilteı·eye aldan
mak istemiyorlar 

lngiltere ile Amerika ara- 1

1 sında bahri silahlar mes'elesi 
halledilmesi çok müşkül bir 
vaziyet hasıl ettn:ştir. 

Amerika mebusan meclisi 
deniz işleri encümeni reisi 
Mister Brittcn mülıim bazı 
beyanatta hulunmu~tur. 

Bu zat diyor ki : 
- H.:rp gemiler! mıktannı 

azaltmak iç'.n lngilterenİI\ 
yaptığı teklif, Amerika ile 
bazı sulh dostlarını teskin 
jçin ortaya atılmış bir yemdir., 
lngiltere bugün gerek hali 
iıoşada ve gerek faaliyet 
halinde son sistem « 62 » 
kruvazöre sahiptir. 

Halhu ki bütün dünya mil-
1<.>t!erinin kruvazör mevcudu 
topu, topu « 64 " tanedir. 

Amerika meclisi tarafından 
yenidc:n 15 kruvazör in~:ısına 
karar verilmesine lüzuın gös
termiştir ki Amerika, lngilte
renin iğf aliitına kendini kaptır
mamış ve k~ptır:nıvaC'aktır.» 

Merkez ınemur
/an arasında 
febeddülllf 

Polis merkez memurları 
arasında yakında bazı tebed
dülat yapılacağı haber alın
mıştır. 

V azııesı bitti 
Yeni evrakı oakdiyenin teb

diline memur olan Osmanlı 
bankasının sabık Düyunu u -
mumiye binasında teşkil etmiş 
olduğu mübadelei nakdiye 
şubesi vazifesini bitirmiş, he -
sahatı kapatmıya haşlamıştır. 

Memurlar ve vazife 
Vilayet memur!anndan bazı

lannın vakti zamanı ile iş 
1 

başında bulunmadıkları cihetle 
muntazaman devamları hak
kında bir tamim neşredil
miştir. 

kında bir k<! ydı dini 
var nııdır? 

Son saat 
vo1dur. Hoca 
iıta etn1iştiı-. 

* 
Zayi 

Ha vır . ' 
efendi 

1\sker teskereın le 
nüfus cüzdanınıı kay
bcttiın. ·yenilerini ala
cağıından hükünıleri 
voktur. -

L1sküdar iskelesinde 
sandalcı •l.!IS» doğuın

hı İhrahin1 <•ğlu ı \ıri 

,.. 
Pek güzd ama efendim, o 

zaman da insana, maruf ve 
amiyane tab;ri ile «enayi!» 
diyorlar. 1atbaalar, kütüpha
nell'r h is, teın!7. edebivat 
yerin , edebiyat sııyun'l batı

nlmL~ kalp şeyler~ itibar et
tikçe tabii, bu hal böyle de· 
va:n edip gidecektir. 

Edebiyatçı hayatın yalmz 
ycmckt :ı içmekten ib:ıret ol
madığını karie anlatınıya kalk
dıgı gün, matbaacı ve kitapçı 
hemen kendisin nezaketen: 

- Ustat! 
Lakabını takıverir. r~:a!ümu 

a !iniz « üstat » kelimesi bir 
hayli zamandır Bahıalı civa
rında «mütekait» in müradifi 
olarak kullanılmaktadır . 

Fakat, onlar da ne yapsın? 
Ortada g-::çer akça ne ise 
onu alıp satacaklardır. Nice 
zamandır türlü türlü abur cu• 
bur edebi zevki dalilete uğrı
yan karie, şimdi, birden bire 
kim tutar ela halis ve nefis 
bir edebi ziyafet çekı:ıiye 

kdkar? 
Ertuğrul Muhsin, ne olursa 

olsun diyip ayni güzel 
ve mübarek işi sahnede yap
mıya kalktığı zaman ortada 
kopan kıyametler hala hatır
dadır. Bereket versin, o hü
cumlar karşısında derhal yı· 
kılmamak için Muhsinin arka· 
sında koca bir Şehremaneti 
vardı. Fakat onun sahnede 
yaptığını şimdi matbuatta yap
mak için dört buçuk futarayı 
muharririnin dayanacak nesi 
var? 

Eğer, kendilerine güvenip te 
vakitsiz « Ustat ! » lakabına 
mazhar olmak istiyenler varsa 
o başka! 

Osman Cemal 

lenazelerini 
kıtır kıtır yiyen 

insanlar! 
Afrika vahşileri için

de ( Bonğos) isnıını 
taşıyan bir kabile hal
kı ölülerini gönımek 
ıçın görülmemiş bir 
usule ınüracaat et
n1ektedirler. 

Bunlar cenazelerin 
ayaklarını kafalarına 
yaklaştırıp tostopar
İak bir şekilde sımsıkı 
baP.larlar ve kazdık

ları derin bir kuyuya 
gönıelernıiş. 

e<>-er kadın 

Cenaze . 
cenazesı 

ise toprağa başasağı 

koyarlarnıış. (Nianıs) 

kabilesi ise bu kadar 
külfete lüzuın görme
den ölülerini kıtıı l·ı
tir yenıekte i·ni~ler. 

İmanılara kurs 
Erkek oıuallim mektebin

de bu sene tatil devresinde 
tabur iıı:amlanna mahsus bir 

kurs açılacaktır . 
Bu seneki kursta yeni harf

lerle tedrisat yapılacaktır. 
Geçen seneki kursta mu

vaffak olaınıyan dort tabur 
imamı , bu seneki kursa da 
iştirak edeceklerdir. 

( 



ta a 
ağa Bayrak .. 

etti. 
-JOi:J-

Ağzıni.lüh loknıası 
alınan b"ı· kürf, Ağa

nın o sıradalti .öakışını 
tanzir eden1ttZdi. O, 
bakış d~I, ciğ'er ya
kan hir lfi ·ılcıın, belki 
sabit bir. )liteiırıındı. 
Fakat, Ba) ı•aktarın 
da hali n.ıuhip idi. 
Güzleri çelikleşn1i .. , 
çehresi - bit fil yüzü 
gibi - do ulclaı;ınıştı. 
Tavrında, bir mücri
n1i teczi).ııeye azmeden 
ht1kin1lerin inhina bil
ınez salabeti hissolu
nu yordu. Ağa, tav
şanlardan hakaret gö
ren bir kaplan hırçın
lığile fırladı ve hay
kırdı : 

tuttun - Bileğin1i 
ha. Öyleyse sen öle
ceksin! 

Bayraktar · tavrını 
bozmadı, zalimin bile-
ğini de bırakmadı, 
esrarengiz cün1leler 
mırıldanan bir sihirbaz 
gibi yavaş, çok yavaş 
bir sesle Ağanın kula
ğına f ısıl<ladı : 

- A'.ğır ol, onun başı 
için ağır ol, bu masu
ma lbvnıa! 
Tcrs~nkli oğlu, kızıl 

kıpkızıl gözlerini vali
hane açtı ve bileğini 
kurtarn1ak için uP-
raşmrktan 'az geçe
rek kesik kesik sordu: 

- Kimin başı için, 
acık söyle, kimin başı 
için? 

- Sevdiğin, istediğin 
ka<:ının başı için! 
Sarhoş adam. suya 

dökülen ateş gibi bir
den sönınüş, kupkuru 
bir hale geln1işti. He
nuz elinde tuttu<>u 
h::>nçer, belki haberi 
oln1adan yere dÜş
mü .. ~tü. Bir dakika 
evel ö fürmek istediğ·i 
P. l/r< k-tara derin de
r .ı bnk ver. 'Ü/i' ...,_ 

de garip bir renk 
degişikliğ·i görülüyor
du. Sanki kara, kızıl, 
beyaz renkli kün.1e kü
ıne bulutlar, birbirini 
t'akiben o ~·oluk çehre
de uçuyordu. O n\e
;anda, l\'luhzırbaşı da, 
beklediği ölümün ge-
cikmesinden adeta 
mütehayyir olarak 
gözlerini açn11ş ve 
Ağa ile Bayraktarın 
sessiz bir n1üsademei 
enzar içinde boğuştuk
larını görerek gene 
gözlerini kapan11ştı. 

Biraz sonra AP-anın 

çehresi düzeldi, gözle
rindeki kızıl rükudet 
geçti, dudaklarına za-

. yıf bir tebessüm geldi. 
Bayraktarın omuzuna 
ellerini koyarak hazin 
hazin söylendi : 

- Kolun1u kırdın, 
lianadın1ı kopardın; o 
sözü söylemiyecektin. 
Oh l\lıstu, söylemiye
cektin. 

Ve sonra l\Iuhzırba
şının başına bir tekme 
vurdu : 

- Kalk, kodoş! -dedi
şu hain herif beni 
yendi, seni de kur
tardı. 

-146-
- Benin1 di.işınanım 

clup ta elimden etn1e
ğin1i nıi alacak? Vız 
gelit· bana. 

- Vız ~elir olmaz. 
Bu zata cevap verme
lisiniz. G:ızetemizin 
haysiyeti d:! bunu icap 
ettirir. 

-- Gazetenizin havsi
yeti!lden hana ~e? 

Siz~n ortağınız <leği
lin1 al 
Kaınran bey, büyük 

biı kahkaha. kopardı: 
- Orta,ğız -dedi- or

tağız, istersen Neriman 
hanıma sor. 

Hurrem, alık · alık 
gazeteciye ba}·tı: 

Alay etnıe-vlr. -de-. . 
di- beninı sizinJe ne 

10:20 senesi sonunda 
bütün otomobil f abri
kalarının birleştirilen 
bilançosundan çıkan 

neticeye göre bütün 
dünyada bugün hali 
faaliyette tan1 23,906,6~2 
t>ton1obil varmış. Bu 
ınıkta:rın yüzcie 83 i 
Amerikada inıiş. Yani 
şöyle böyle Amerikada 
20 milyon otomobil 
seyrü sefer etmekte 
imiş. İkinciliği İngil
tere 771 bin otomobil 
ile, üçüncülüğü de 
Fransa işgal ediyor-
muş. 

Sanasaryan hanı 
mes'elesi 

Sanasaryan hanının 
vaziyeti henüz kat'i 
seklini almamıstır. 
Ermeniler tarafından 
açılan dava henüz ne
ticelenmemiştir. Vila
yet, mahkeme kararı 

sonra, 
ve ya 

burasını icara 
Polis müdüri-

yetine verecektir. Hü
kumet bu mes'elede 
haklı ol uğu cihetle 
da vayı kazanacağı 
şüphesizdir. 

alakanı var? 
- Alttkanız yoktu 

anıa şin.ıdi oldu. Her
neyse; o yazı çıksın. 

Elbette bir şey yaparız. 
Siz ikinci nıakalcyi 
getirdiniz nıi? . 

- Yalnız makaleyi 
değil, hanın1f en diden 
sel:'ım da getirdim. 
Sizi bu akşan1 bekli
yor. Şayet gitn1ezseniz 
darılacak. 
J{tıınran bev, kaö-ıt-

• t"> 

ları aldı ve Hurrcnıin 
onıuzh rını ok'5a<fı: 

ı'..,. • <l ,. 
· !(;· .cnın - Clı-

filiminln mevzuu önümü!
deki Garşamba akşamı 

MELEK Sinemasında 

İki sevimli artist 
LİA MARA ve HARRİ LİDKE 
önümüzdeki perşembe akşamı 

• 
~JJK Sinemasında 

irae edilecek 
MAVİ TUNA: GÜZELl 

filiminde bütün tem~e
rana aşkın ve mu.ikinin kah 
hazin kah mes'ut saatlerini 
yaşatacaklardır. .. 

. 

Çalma kapıyı çalarla1· kapını ... 
benim başıma mı geliyordu?. 

-219-Muhaı·riri: idris Jluhtefı 
Size her şeyi olduğu gibi · « Yosef ! Eğer eyi olup ~a 

söyliyeceğimi, serseri hayatımın beni araınıya gelirsen biÇ 
bütün inceliklerini hikaye ede- beklemeden eve git. Ben bil 
ceğimi söyledim; söyledim ama akşam Luizaya ··lavetliyiııı · 
bu hayabn tafsilatı içinde öy- Ona gidiyorum. » • 
leleri vardır ki bunlan anlat- Vay canına .. Aldımı şiıııd• 
mıya hacet yok., Lep deme- beni bir şüphe .. Başladı ıııt 
den leblebi anlaşılır. içimde bir kurt beni yemiY.e" 

Bu itibarladır ki akşam geç· Hani ne derler.. Mendakl'
3 

dukka... Çalma kapıyı çaJarl-" 
vakit otomobil ile Plita pli- kapım .. İşte onun gibi ya aell'" 
jını terl<ettiğimizi söylemekle ha Matild bu gece beni sat-
iktifa ediyorum. Ne yaptım? mıya gitti ise. Eden bulut 

Bunu sorınıya ne hacet!. dünyası bu. Şimdi ne yapınıılı·· 
Niçin geldbn belli. Memnu- Ne halt etmeli! 

nen gidiyonım kafi. .Fıiliat Edecek bir şey yok. Do~ 
kalbimde mUtbiş bir helecan eve ... Kendi kabahatimi ört• 
var! Neden mi? Geç lialdım bas etmek için bundan ajj 
saat yediyi geçiyor. fırsat mı olur .. 

Matildi sinemadan almak Dediğimi yaptım • Odaya 
lazım. Dört gün eve! olduğu geldiğini zaman sanki hiç y~' 
gibi gene falso edersem iş taktan kalkmamışım gibi bıt 
berbat.. vaziyet alarak kendi karyola: 

Otomobilden, sinemaya yakın ma girdim. Asabımın fevka'. 
bir yerde indim. Bir hafta lade yorgunluğu ile gözlerit!lı 
sonra için" tekrak randevu hemen kapamışım. 
alarak ayrıldım ve koşa koşa Matildin gece yarısındaJI 
Matildin çalıştığı sinemadan sonra gelmesi ile uyandıt!I• 
içeri daldım. Her zamanki t~tlı sesi ae 

Sinema çoktan .bitmişti. İçer- bana hastalığımın nasıl oldll' 
de kimsecikler yoktu. Büfede ğunu sordu. 
çalışan herif: Soğuk bir tavurla kısa ce' 

- Sizin için... vaplar verdim. Kızdığımı aıılJ< 
Diyerek elime bir kağıt tu- dı. Gönlümü alınıya· çalıştı: 

tuşturdu. Matildin pusulası! - Ben senin için LuiıaYa 
Eyvah!. muhakkak bekledi.. gittim, dedi, kızcağız alle!ll 
bekledi ... gelmediğimi görünce etti, kallem et+J, sinema pa'. 
ya kızdı .. ve yahut ta merak ronunu kifldırdı yarından itı; 
ederek eve koştu. Çünkü sa- haren bizıınle beraber yefl 
bahlayın beni yatakta bırak- vazifene başlıyacalcsın. 
mıştı. - Ne vazifesi? . 

Bu iki ihtimalin ikisi de - Sinema kapısında ha.111 

fena idi. Zira, eve gidecek elinde çıngırak, müşteri çııi'' 
olursa benim ta öğleden beri ran biri yok mu idi. İşte ~ 
orada olmadığımı anlıyacaktı. yol verdiler ve yerine seıJI 

Heyecan içinde pusulanın alclılar. Nasıl memnun olnıj' 
kıvrımlarını açtım ve şu sa· dın mı? 

(Mabadi var) tırları okudum : 

Tevkif edilen 
şoför 

Otomobili ile Pangaltıda bir 
çocuğa çarparak vefatına se
bebiyet veren şoför Adolf 
5 ci müstantiklik tarafından 

isticvap edilmiş hakkında 

tevkif kararı verilmiştir. 

Mahkum olan 
bir memur 

İş sahiplerine müşkülat çı
kararak vazifesinde lakaydisi 
görülen Tekirdağı icra me
muru Abdülkadir efendi bu 
yüzden mahkemeye verilmişti. 

İkinci ceza mahkemesi, muh
telif eıoirlere rağmen gene 
bil · · okuyan bu memuru 

Gelen kuduz nıii1 
sapları azalıyo~ 

İzmirde daülkelp müessest 
açılması , artık o havali e 
kuduz hayvanat tarafında~ 

İ ·ye 
ısırılanları stanbula tedaYl 
gelmek mecburiyetinden ktlr' 
tarmıştır. o' 

Drülkelp tedaviı'ıanesine :~ 
zamanlarda müracaat ed• 
melduglar azalmıştır. , 

Çapadaki müessesede te0;, 
vi edilmekte olanlar meyanııı 
bazı maruf aileler de vardıt~ 

Bu mevanda bir ec~ 
bankasının' di:-ektörlerİll~ 
birinin ailesi de ev-leki kôP ,, 
tarafından ısırıldığıadan ıll~ 
essesece tedavi edilmiştir· tı11' 

Son aylar zarf nda, yal .ıc 
• taşraılau müddetini geçitef".:, 

. 3t• 
Istanbula gelen bir hasta, ~1ı 
zı akuriye göstererek 

L • ,_• ,,J 
e~mış'"~r. -""""" 

her gideı·i111. $iiy , o geceki eğlence .. d- E il . . n ret rur u. ve n z1V<• ; 
J ll 

Zatı::' linize de zalınıe- bütün zihnini işgal 
tinizden do ayı teşek- ediyordu. Bu neşeyle 
kür e<lerinı. Çok iyi k · b. r veda yaparak 
bir adan1s nız izzetpe- idarthaneden ayrıldı. 
nah! l.astik tekerlekli bir 

Beledi katibi me arabaya kurularak 
nundu. İşte, Neri mna f>eTedi dairesine gitti. 
arkadaş bulnıuş ~ urren1, göz de<liği
kendisi o gece için · n1iz riya bilınez lisanın 
serbest kaln1ıştı. Fatih takririni anlıyacak 
dersianunın takdiri, kadar irfan sahibi 
ricası gibi, durup olsaydı, hu defaki ge-
rurken aleyhind~ }işinde apıcıdan nıü-
yazan mııharririn ~- ıneviı.t kadar her-

J 

bepsiz husumıtti k in barnbaşka _ b!r 
artik ttı.Ji den.ceye dü- nazar taşıdıktw-ını gö-

!erinde kap~cı hürl11
",, 

odacılar ihtİ.'."?ın, ~ {r 
kad~şları gı~ta, f1l.;et 
nleyız efendı h-'\ıı• 
gösteriyorda. BogıJıı 
hepsinin bakışJarı•~ı.ı• 
müttehit bir fll~ '( 
• v • l n !Jl 
ıgrenmıye ya n cıı 

istihfaf v-ırdı. I{~P~Ji' 
kendisini görın~rı1e Jıı' 
ğe gelmiş; od~cı 1j~ 
arkalarını çevırf~J 
kalem efendileri tı.ı]ıı'~ 

tuhaf yüzüne baktı 11"' 
sonra gözlerini rtJl'l ..,t 

~ Mabadi.; 
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ıen Jıiç 
Ben bu 
etliyinı · 

Dl şiılldi 
şlad! J1ll 
yemıye" 

ndakk~ 
çaiarllll' 
ya aııa· 

· silt• p.m bulut 

apınıJi·· 

.. Doğı1 
j ört• 
~ 31; 

Odaya 
hiç ya• 

gibi bit 
aryolıı· 

fevkıı• 

rözleriıııİ 

ırısındall 
yandııll· 

·1e sesi 1 

ıl oldu• 

kısa ce' 

mı aıılt 
alıştı: 

LuizaYa 
z aJ)e!ll 

ııt· a p . 
daıı iti' 

1 er yeJI 
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1)1°'. 'Y.\DA OJ.l'P Bİ'fEN 

':-\.K.\LARD: ... i~·r·B,\LAR 
'ı, 11, uıi 

Sürat ve ucuzluk 
Asrımız hep buııa doğru 

leyip yüı·üyor. 
il er-

Afotosik!etlerin yarın;> küçük 
1 

Ve sepetten bir araba takıl<· 
1
•k. üç tekerlekli küçfk bir 
&e~ntı motosıkleti meydana 
~tllliğini bılıyor ve bı..n :mn 
~Uıııunelerine şehrimizde de 
Csadüf ediyorduk. 

b' Son gelen A .mıpa eaz,.teler: 
1
lc yeni bir haber da l" ge- ' 

tirdJer. Motcsikletleri ı aı ası

na sepet arabadan ı ıaşk: bir 
de tek t .. kerlekli kiı.çük kam
yoı bağlamak tatbikatına baş· 
lamıilardır. 

Bu suretle nakil masrafların
da da büyük bir istifade te
m n edilmi~ ki as•l bu bulu
şun kıymeti de bundadır. 

o 

ı nır ve ın 
Gelin han11n 

(2 
. işte göril!ıı 
ışitilnıemiş bır 
tak'a daha. 
ı\ıııerikanın 
(l\ansas- City) 
?afetinde(Mi!· 
ôltd Abel) is
llıinde biri ka· 
tısını öldüre -
tek • • h- Yırmı s~ııc 

1."llse malı -
~ıi. 
~ ın oluyor. 
bu, her yerde 
b ~r vakit olan 
~ır hadisedir. 

sene 
zifaf icin tam 

• 
bekliyecek. 

1 

akat işin her 

~tı~e ve her va .t görr.lmiyen sarhası bundan sonra başlıyor. 
illıl, genç ve yakışıklı bir delikanlıdır. Başka bir kadını 

''vtııektedir. Kadın da onu seviyor ve bunların nikahları hapi

'%e papasının önünde kıyılıyor. Resim, hapisan~de nikah 
ilıtrasinıi esnasında alınmıştır. 
b llu işte kocasının hapisaneden çıkması için tam yirmi sene 
t~liyecek olan gelin hanıma Allah sabırlar versin, deriz. 

S~Orculann hü
\1l'el cüzdanları 

l' i . . 
~ · · C. I. Istanbul mınta-

b~lldan : Badema yapılacak 
I~ Dıuın müsabakalarda ku
ı ~ Dıensuplarına fotoğraflı quv· 
ti, 

1
Yet varakaları mukabi!in-

v· llısıf tenzilat için yeni hü-
1)tt 
oı~ Varakası şekli kabul 
•iıı 11 nııış ve stadyom idare
)~ e de bu bapta tebliğat 
l;ı~ılıtııştır. Kulüp hüviyet va
~t ~ları şekli ınıntaka mer
t~~111dedir. Kulüplerin her 
l~a. saat dörtten sonra mın
tılcr k nıerkezine müracaat 
~ij e nıezkur hüviyet vara-
" iltı Şekıı· · ·· 1 ·· h "İy nı gorme erı e em-

ttJe t hl"" 1 Q .. e ıg o unur. 

ı ~teşlcrc hazırlık 
t stıınbuı 
qe,11' er nııntakası güreş 

~dilec 1~den: Bir ay sonra icra 
tıınsabe ' şehir birincilik güreş 
~~er akaları için görüşülmek 
~tle~~u nıüsaba1<aya iştirak 
~ııı111 .~ulüplerin murahhas-

b
929 onünıüzdeki 19 mart 
to. Sa(ı .. .. 

1:1t, Ilı gtinu akşamı saat 
ın . ıntak k . tr1 t' a nıer ezme teş-

F. I1,t1tııı<1 
Bundan böyle 
İstandulda otu

ramıyacak 
Bir çok hırsızlıklar ve yan

kesiciliklerden mahkum F ın-
dık F atmaııın hiç bir meşru 
işle maişetini temin etmiyerek , 
ıslah nefsetmediğinden hak
kında müddei umumilikçe 
serseri muamelesi tatbik edil-
mek üzere tevkif edilmiştir. 

Fındık Fatma serseri nizam-
namesi mucibince bir vilayet
te zabıta nezareti altında ça
lıştırılacaktır. 

• 
-,DOKTOR FETHI-E 

Cerrahpaşa Hastanesi 
Bakteriyoloğu 

Kan, ( Vasserman teamü
lü) idrar, balgam cerahat 
tahlilleri ile hastalıkların 

hususi aşıları yapılır. Tele
fonla malumat verildiği tak· 
dirde tahlil edilecek m"evat 
aldırılarak bilahara raporu 
takdim edilir. 

Saat 

•• ürün ·iz! 
Fakat her şeyden evel Tıendisini 

güzelce uyutma/ısınız 
-80- .Yakili: A. Cttnıalettitt 

rak tanıdığımız zatın polis 
hafiyesi Narsis Pater olduğu· 
nu da bu vesile ile karilerimize 
bildirmiş oluyoruz. 

Nihayet bir ~ baron hiz
metçi kizi mösyö Kroşe ismin· 
de birisine bir mektup yazar
ken yakalamıştı. ~k lamı, 
cımı yoktu. Demek ki Katrin 
kendisini tarassut etmek için 

1 lik~tin nezdine gönderilmi:;;ti. 
Ba!On bu hakikatı anlayınca 

hintlileri çağırttı ve onlara şu 
emri verdi: 

- Matmazeli biloijriniz yere 
götürünüz! fakat her şeyden 
eve! kendisini uyutunuz! 

iki hintli eğildiler ve Katri· 
ne yaklaştılar. Birisi genç hiz
metçi kızı yakaladı, digeri 
yuzune eğilerek gözlerini, 
korkudan sararmış olan bi
çare kadının göz bebeklerine 
dikti. Beş bakika sonra 1-::.t~
rinin simasındahi alaimi deh
şet temamile zail olmuş ve 
bıçare kadın muti ve munkat 
bir cesedi müteharrik haline 
gelmişti: 

Brimo dö Kastriv hindilere: 
- Aferın çocuklar, dedi, 

kadının itirafatını bilahere 
dinleriz. Şimdilik kendisini 
malum yere götürünüz, bila· 
hara icabina bakılır .... 

iki hintli Katerine işaret 
ettiler, genç hizmetçi de bila 
mukavemet bu emre itaat 
ederek dışarıya çıkb. ve iki 
hintlinin refakatinde Blan
kendbergdeki «ugursuz kaya» 
denilen şehametli harap kale· 
nin yolunu tutuyordu. 

Katerin mahbusiyetinin ilk 
iki gününü mücevherli odada 
geçird;. Baron genç kadını 

söyletmek için beyhude yere 
uğraşmıştı. Cesur kız büyük 
bir metanet ve cesaretle her 
türlü tazyıkata karşı koyuyor, 
sırrını bir türlü ağzından ka
çırmıyordu. Baron cebrüşid

detle hizmetçi kadından bir 
şey öğrenmeyince pilanını de
ğİ:tlirmek mecburiyetinde kal
dı. Mahbusiyetinin üçüncü gü
nü katerin mücevherli oda
nın yanındaki salona nakledil
di ve orada kendisi yavaş, 
yavaş afyon istimaline alıştı -
rıldı. 

Bir taraftan afyon, diğer 
taraftan manyatizme kuvvetile 
Baron dö Kastriv öğreneceği
ni ve bu vaziyet karşısında 

Baron: 
- Şimdi her şey anlaşılıyor, 

demişti, kendisi istirahat et-
sın ... 

İşte bu suretle hizmetçi 
kadın yavaş yavaş afyona 
alışmış bulunuyordu. 

Muhterem karilere şurasını 
hemen haber verelim ki Ba -
ronun evine Katerin namı 
müstearı altında girmiş olan 
genç kadın mösyö Kroşenin, 
daha doğrusu maruf ve meş
hur polis hafiyesi Narsis Pate
rin zevcesi idi. Şimdiye kadar 
Öjen amca mösyö Kroşe ola-

Edremit yağı 
pazarı 

100 kuruş ekstra ekstra 
zeytun yağı perakende. 

90 kuruş ekstra zeytun yağı 
perakende. 

Kantarcılarda 85 numarada 

l)oktor Fevzi ,\hnıct 
Firengi, belsoğukluğu, cilt 

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

Adres: Babıalı, cagaloŞ-lu 
yokuşu köşe başı num~_ra ·~ . ' 

Binaenaleyh madam .Narsis 
Pater müdevver pencereden 
zevcinin simasını görünce ev
vela asabi bir kahkaha atmış 
ve bunu afyonun hayalhane
sinde tevlit etmiş olduğu bir 
rüya zannetmişti. 

Lakin düşününce bunun bir 
hakıkat olabileceğini.:ie kabul 
eden genç kadın o aralık 
odaya girmiş olan Baron dö 
Kastrive: 

- Demek Narsis te burada 
demişti, 0şu halde kurtuldum 
demektir. 

Baron genç kadının bu isti· 
zahına 

- Evet cevabını verdi, Nar
sis Pater yani muhterem zev· 

ciniz de burada ama o da tıpkı 
sizin gibi mahpus olarak bu
rada bulunuyor. 

Zevciniz iki gün içinde ya
şamış olduğunuz mücevherli
odada bulunuyor. Artık gerek 
sizin, gerek mösyö Öjen Kro· 
şenin hakiki hüviyetlerinizi 
öğrenmiş bulunuyorum. Zevciniz 
meşhur, çok muktedir bir po· 
!is hafiyesidir. Şayet kendisi
le muhasım vaziyetinde bulun· 
muş olmas~ydık zevcinize kar· 
şı büyük bir hissi takdir ve 
hatta hürmet perverde eder· 
dim. Ne çareki bir birimize 
kar ı düşman mevkiinde bu
lunuyoruz ... 

- Zevcim gibi nitmuskar 
bir adam sizin dostunuz oP
maz ya! 

- ,Beyhude yere bir biri
mizi rencide etmeyelim ma· 
dam. Sizin çok cesur ol
duğunuzu biliyorum. Cesaret 

ve metane6iıize diyecek yok. 
Zevcinizden bir sır öğrenmek 
istiyorum. Kendisi her neden
se bu sım bir türlü ifşa 

etmek istemiyor. Binaenaleyh 
ben de bu sırrı zevcinizden 

öğrenmek için sizin hayatınızı 
ortaya atmak mecburiyetinde ' 

kaldım. Mösyö Pater kendi 
hayatına zerre kadar ehemiyet 
vermiyor ama belki sizin 
hayatınızı ifna ettirmek 
istemez ... 

- Sefil herif!.. Siz dünya
nın en bayağı bir mahluku· 
sunuz. ... 

- Dedim ya madam, bir 
birimizi böyle ağır kelimelerle 
incitmeyelim. Şimdi ben bu 
odadan çıkacak ve buraya 
birisini göndereceğim. Odaya 
göndereceğim kadının haya
·tı da sizin hayatınız gibi tahtı 

• 
tehlikededir. Zannıma kalırsa 

siz bu kadını ancak ıs men 
tanıyorsunuz ... 

( Mabadi var ) 

Şehremanetinden: 
Bedeli keşfi 595 lira 39 

kuruştan ibaret olan Dolma 
bahçe camisi su yolunun Gaz
hane civarında bostan içindeki 
bozuk kısımların tamiri kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. 

Taliplerin şartname almak 
ve keşif evrakını görmek için 
her gün levazım müdürlüğüne 
gelmeleri. Ve teklif mektup· 
!arını ihale günü olan 9-4-929 
salı günü saat on beşe kaddr 
mezkur müdürlüğe vermeleri. 

-. Doktor Kenan Tevfik bey 

ıca olunur. Te'efon: lı:tanbul 389J 
~.·,~;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;ll ·-------:Dil!-

Muayenehane: Beyoğlun· 

da, Ağacamiinin karşısında 
Telefon Beyoğlu 534 

Bir müddettenberi Avrupa- J 

da bulunan Tıp fakültesi se
ririyatı viladiye müderrisi Dok
tor Kenan Tevfik bey dünkü 
ek~ pre's'!c şehrim;ze avdet et
m;itİr. 

r ·,a~A61· 
~ ou.~ 

j ,. 

Sinema hileleri 
·--~ 

Batan transatlantikler. -aııan . 
saraylar, ~arpı\lan tay~~ reler, 

filhakika batt\Ol\ yHtll\'C•r . . . 
ve çarıH·~') orJar nı ır 

Beyaz perdeler üzerinde gö<dÜj\Ü.'1l:z bir çok :jtyl...- vardır iıi 
sizi hayretten hayrete düşüri:rler. Koskoca bi; tr;;nsatlant k 
batar, hlr saray yanarak kül olur. Fırtınalı bir h.ıvart:-. 
bocalıyan bir geminin gi; \'ertesini görürsünüz ki dalga. r 
layfaları alıp götürdüğii, ayakL o;,rnı:ı.nın irni>.f.n, bulunıTI~c' l 

1 1 

• • 

.ı.._' 'e operalC.;· aynı da!galı;r içiıı2e piposunu çekiştirerek, 

yahut ağzındnki sakızı çiğneye çı[ntye rahai·, asuc!c çalışmıs 

ve o manLaı·a;yı çclrmek imkiinı;-;ı t;:nı:n etmişti•. Biiti:ıı bunl .. t' 
nasıl oluyor? Ü, ke!inıeciklc c.:vap verelim: Sinema hileleri 
sa )'esinde. 

Dercettiğ:ıaiz r~simlcre bakın: İçte bir transatlantik gece 
yarısı Bahnnıuhitte ilerliyor. Bu gemi bir az son:-a bir buı: 

parçasına çarparak batacaktır. F .:>kat bir de sol taraftaki resme 

bakın. O muazzam sef:ııcnhı b:.. çocuk oyuncağından ibaret 
olduğunu anlıyacdksınız. Bir işçi, üzer:ne eğilmiş, son noksan· 
larmı tamamlamakla meşgul. 

işte bir başka resim muazzam bir sarayın üst ki!,tını gös-

eriyor. Muazzam bir saray .. 
değil... 

Evet fakai iı;santa.- ıçin yapılmı~ 

Üçüncü resme gelelim. Bir gemi gövertesi. Vakit gcc~ 
yansıdır. Fırtına var. Korkunç dalgalar direklere kadar yük· 
seliyorlar. Ancak bir az dikkat ederseniz bu dalgaların 
sol tarafta, yüksekte bulunan bir su deposundan aşağı 

doğru boşaltılan sulardan ibaret bulunduğunu farkedeceksi
niz Güverte diye gördüğünüz, studyo içinde yapılmış tahta 

parçaiarmdan murckkep bir kerevettir. 
,,Peki» diyorsunuz « Mademki her şey böyle hileden, çocuk 

oyuncağından ibaret; şu halde sinema şirketlerinin sarfettikleri 

milyonlar, yapılan fedakarlıklar nerede kalıyor? 
Yoksa onlarda mı yalan?» 
Hayır! Sinema hileleri ancak mahdut vaziyetlerde işe )'arar

lar. Dalgalar içinde filim alindığı, bir sarayın yakıldığı ve bir 

ğeminin batırıldığı da vakidir. Yalnız kat'i !uzum olmadıkça 

ve !':İnema hilelerinden istifade imkanı varken hiç bir sİılelna· 

cının bu budalalığı yapmıyacağı bilinmelidir. • 

( 
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e.nvati nıetruke ınü 
·-

ıruıııau~ı sokagı N. kıymeti muhammenesi 
lira 

Beyoğlıı Hüseyin ağa Taksim atik 31 cedit 41 9000 sekiz taksitte 
Müşternilfı.tı: Zemin katile 4 kat ve kagir olup 9 oda bir mutbak ve iki halası vardır. 
Bedeli sekiz sene ve müsavi taksitte tediye edilmek üzere balada evsafı muharrer 

• kagir hanenin mülkiyeti 9000 lira kıymeti muhammene ile ve kapalı zarf usulile müzayede
! ::ol ye çıkarıldı. Teklif zarfları 1-4-929 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 te küşat ve 
jl{ bil'istizan hazineden alınacak emre göre muamele ifası mukarrer bulunduğundan taliplerin 
, yüzde yedi buçuk hesabile 675 lira teminat akçeleri ve ya muteber banka mektuplarile 
1 ; yövm ve saati mezkürda Emvali metruke satış komisyonu an müracaat eylemeleri. 

Semti mahallesi sokağı nevi 
hazineye ait 
nısıf hissesi 

atik 70-72 Ca1:oplo namile ; 
cedit 82 maruf ma dükkan 

apartıman kagirdir 

kıymeti 
muhammenes· 

lira 
20,00::1 sekiz 

taksitte 
Galata okçu Musa ve caddesi ve şişhane 

karakolu ve tramvay 
güzergahında 

Müşlemiliıtı: 
o~ <lairedeu ibaret olup 1, 2, ve Cç'•ncü daireleri üçer oda birer mutbak ve birer 

lıaliidan dördüncü dairesi dört oda bir mutbak bir haladan 5, 6, 7, 8 ve dokuzuncu d.:ire
leri beş;:-r oda birer m:übak birer h.Jadan ve zemin katı odunluk ve çamaşırlık ve alek

. ~r ::c ve terkos suyu tertıbat ve tesisatını havi olup tahtında birde bakkal dükkanı vardır. 
Bedeli sekiz sene ve müsavi taksitte tediye edilmek şartıle balada evsafı muharrer ma 

; dü~an key,ir apartımanm hazinay~ ait nısıf hissesi 20,000 lira bedeli muhammen ile ve 
k:ı!J:ı\ı zarf usulile m:ilkiyeti müzayedeye vaz olunmuştur. Teklif zarfları 28-3-92~ tarihine 
m:isadif perşembe günü saat 15 te kiışat, hazineden alınacak emre göre muamele ifası 
mukarrer bulunduğundan taliplerin yüzde yedibuçuk hesabile 1500 lira teminat akçele-

.., .ı •• ~,ı,;;,~. h-1·- • • ı,..ı, metruke satış kom;svonuna mürac,.at evJemeleri. 
·--· ... ---~:~. -... ~ -~_.:: -·-. 

evlet demir yolları ve limanlar 
umumi müdürlüğünden: 

Samsun, Sivas hattı üzerinde kain Musaköy İstasyonundan haltı mezkürun Kayseri, Siyas 
hattı ile mültekası olan Kalın İstasyonuna kadar olan takriben 80 kilometroluk J»r kısmın 
inşaatı 18 murt 929 tarihiııe müsadif pazartesi gününe kadar münakasaya vazedilmiş#,U-. Talip
ler mezkur gunde saat o:ı dört buçuğa kadar Devlet demir yolları yazı işleri müdürlüğünce 
kabul edilecektir. Bu münakasaya ait şartname vt: saireyi arzu edenler yüz lira bedel mukıı• 
lıil;nde Ank;;ra Dc•let der.ı.·r yo~lan ve limanları maliye ve muhasebe işleri dairesinden terarik 
edebilirler. 

Türkiye ziraat bankası 1 HALfLrSEZAi 
mu••tettı•ş n·amzetlerı· 1 BASUI~ .ı\tE.ı\tELERİ Fistül ve sıracaları ameliyat-

lı, ameliyatsız elektrikle teıla-

m U •• saba kas 1 1 vı ve bilcümle ameliyat icra 
eder.- öğleden sonı;ıı. Divan 

·ı ı 1 Bahçekapıda Salih Necati eczanesinde aç arlnlZI ihzar ettiriniz. Reçeteleriniz taze ede-
viye ile, ciddi bir dikkat ve istikametle yıtpılır. Dakik idrar 

' tahlili 165 kuruştur. 

H I• 8 1 k "' Bahçekapıda Salih Necati eca ıs a 1 yagı zanesinde taze birinci morina 
balık yağının kiloluk şişeleri 90 kuruştur. Mağşuşiyetini ispat 
edene bin lira var. .. . 

Usküdarhlara müjde ~ik~u~a~~fo'::1 -:~-
şamba, göğüslük, şiringa lastiği, Cam şirinğa, lastik sonda, de
rece gibi bilcümle eşyayı sıhhiye ile krem, diş macunu, podra, 
kolonya, esans gibi tuvalet eşyaları uncular sokağında yeni ıtrı
yat ve levazımı tıbbiye mağazasında ucuzca tedarik edilir. 

Komprlr.ı .. eliırl ekserıya taklıt 

edilirler. · 

TakliUertnden sakınmak içın dt1im~ 
kirmızı bandırollu 

ve .,<ao,a"· markan hiikiki 
ambalajına d.ıkkat ,.0 

dıgerlermı ı•eddeclrnız • 

İstanbul vilayeti defterdarlığı ilanıa·ı 

Satılık .kurşun 
Kata:nede çağlıyan köşkü havuzunda 200-220 okka mıkda -

rında. Müzayede 3 Nisan 1929 da defterdarlıkta yapılacaktır{25) 

Kiralık dükkan 
Divanyolunda sıhhiye müzesi altında 142 No. senelik kirası 

199 lira, müzayede temdiden 3 nisan 1929 defterdarlıkh: 
yapilltcaktır. (29) 1 Nisan 1929 tarihinde yapılacak olan imtihanla 15 müfettiş yolu Acı Hamam WJ 20 

namzedi alınacaktır. İmtihanlarda muvaffak olanlara başlangıç- IlMİR VE PARİS SERGİ- 1. 
la 120 liı-a aylık ile seyahat ve teftişlerde yol masrafından LERİNDE BÜYÜK MÜKA- Kiralık mesire: Fener 
ayrı olarak 5 lira yevmiye verilecektir. FAT VE ALTIN MADAL-

Müfettiş namzetlı:.ri stajlarııu bitirdikten sonra müfettişlik YA İHRAZ EDEN MARUF 
imtihanı vererek müfettiş olacaklardır. İmtihanlarda ve teftiş -
lerde fekalade muvaffakiyet gösterenlerden ecnebi lisanı bilen
ler bir sene müddetle Avrupaya gönderileceklerdir. 

Talip olanlar kabul şartlarını öğrmek için Ankarada ban • 
kanın teftiş müdürlüğüne bulundukları yerdeki ziraat bankala· 
rmdan alacakları beyannameyi doldurarak göndermek ve ya 
bizzat vermek suretile müracaat edebilirler. ' 

BÜYÜK 
TA yy ARE PİYANKOSU 

İDEAL 
KONSER\' ALAl{J 1 

11 
Herkes, bilaistisna tercih e· 
der. Meşhur doktor Zergerin 
takip ettiği usul üzere sureti 
iınalleri, hali tabiilerinin mu
hafazasını temin eder. 

ENfES! 1't(1I<Eı\l~lEJ_ 
SIHHİ! 

Her bir tecrübesi büyük bir 
muvaffakiyet, bir zafer[ U
mum bakkaliye mağazala-
rında bulunur. 

bahçe 
1 

Mesiresi, senelik 600 lira ile pey altında müz:ıyede 3 
1929 da defterdarlıkta yapılacaktır. (290) 

' 
: 
' 

Satılık oto.mobil 
Jandarma kumandanlığına ait, iki kişilik fiat markalı, mu

hammen bedeli 800 lira, müzayede 3 nisan 1929 da defter
darlıkta yapılacaktır. (272) 

Kiralık dükkan 
~ Tophanede feyziye mektebinin yanmamış kısmına müsadif 

KEŞİDELER HER AYIN tt İNDEDİR. 
3 ıfıırıı.(C&l ikeşlid.~~ ili 11\\ii®atn 11929 
BÜYÜK İKRAi"lİYE 

ı! 396 No. kirası 72 lira, müzayede 3 nisan 1929 da defterdar
. lıkta yapılacaktır, (275) 

._D-OK-TO-R -T-aş_ç_ıy-an... . satıl ık eşya 

40,000 LİRADIR 
.ll Y~m~&g 

.20,000 
1'3,000 
12,000 
10,000 

LİRALlIK IlKRAM.IlYELER 

ve 10000 
Liralık bir Mükafat 

Bu keşidede 
3,900 numara 

• 

(:eın · a11 

il! -- - . ' ....... - . .·. _ .. ~ ~.·":._ 

l --· .--- ........................... l .._, ................ , ...... & ........ ··-- 1 .. 

Paris seririyatından mezun 
ve 28 sene tecrübeli Frengi 
ağrısız ignelerle, belso~ukluğu 
idrar darlığı ve zaafı cinsiye
tin elektirikle kafi seri ve 
:ığrısız tedavisi Eminönünde, 
lzmir sokağında N. 4 

.-KİRALIK 
Büyük DEPO, GARAJ 

ve ya FABRİKA 
olarak istimaline elverişli bü
yük bir yer kısmen ve ya bir 

:lepo kiralı~tır. T aliplerin(D.Z. 
roımuzile Istanbul yeni posta
hanesine 176 numaralı kutu 

\dresine tahriren müracaatları 

Doktor A. Kutie · 
Elektrik makinelerile belso· 

ğukluğu, idrar darlığı, prostat, 
ademi iktidar, belgevşekliği, elit 
ve ft.:ngiyi ağrısız tedavi eder. 
Karaköy<'.İo fırın sırasında. 

. -- ----, ..... -

Adliye dairesi anbarında mecut koltuk masa kok kömür~ 
çirofomozayik taşlar ve saire muhammen bedeli '492 lira, mil

. zayede ~ nisan 929 da Defterdarlıkta yapılacaktır(l 76) 

Satılık vapur 
Çanakkalede Kepez [feneri yanında karaya oturan Area~ya 

vapurn pazarlık suretile satılacaktır. Muhammen bedeli 2137,5 
lira, ihalesi 3 nisan 929 da defterdarlıkta yapılacaktır. (352) 

· Kiralık dükkan 
Tapanede feyziye mektebinin yanmamış kısmına müsadif 392 

No, kirası 72 lira, müzayede 3 nman 1929 dıı defteı darlıkta 
yapılacaktır. (5273) 

1\luhtcreın zürraınıızın na zan dikkat ine: 
Toprağı sürmekten mahsulü h~rman edip kaldırıncıya kadar 

zira.atin her safhasına ait makinelerin küçük ve büyük. çeşitleri 
ile köylü ve has un değirmenleri ve sütçülüğe ve arazi :mla -
mağa mahsus makineler Türlıiyenin en zengin depolarını ihtiva 
eden Hofer Şrantes Macar zir,,.at makineleri şirketinde en 

f ehven ve en müsait şeraitle tevzi · cdilmchtedir. Türkiyenin 
hemen her tarafında 82 şube. ve acente:niz vardır. Şirketin 

. Türki e merkez şubı::i İstanbul Ankara caddesinde 18 - 24 
nıun !ardadır. Telgraf adresimiz: İstar.bul Hofeıton tcl;:fon: 
İst&nbul '196-3577 

ııv~;w;~ 
İ Yelkenci 
1 VAl>URLARI 
• 
ı l\..ıraılcııİL. !ii~ s \ c· r;.iJrat po:,t:ı'5: 

1 Samsun 2Öp~;:rt 
Çarşamba 

gli"ü akııım Sirkeci rıhtı
mındaı: hareketle doğru [Zon· 
guldak , İnebolu, Samsun . 
Ordu, Giresun, Tırabzon, 
Sürmene ve Rize] ye gide
cektir. 

Tafsilat ıçın Sirkecide 
Mesadet hanı ittisalinde ye
lkenci hanında kain acente· 
sine müracaat. 

Tel İstanbul 1515 

)eyri sefain 
Ayvaıık surat po5tası 

[MERSİN] vapuru 19 Mart 
Salı 17 de Sirkeci rıhtımın
dan hareketle [Gelibolu, Ça· 
nakkale, Küçük kuyu, Edre
mit, Burhaniye, Ayvalığ] a 
gidecek ve dönüşte mezkür 
iskelelerle birlikte [ Altuno
luğa] uğrayacaktır. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır. Yük alınmaz. 

hıtr$ın ~ur dt ~o,;tası 
( Mahmut Şevket paşa ) 

vapunı 19 Mart Salı 12 de 
Galata rıhtımından hareketlı 
İzmir , Antalya , Alaiye , 
Mersine gidecek ve dönüşte 
'faşucu , Ar:amor , Alaiye , 
Antalya , İzmire uğrayarak 
ı;ı-clecektir. 

Tı abzon :11.inci postası 
(KARADENİZ) vapuru 21 

Mart Perşembe alışamı Ga
lata rıhtımından hareketle 
[ Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
S,, 'IlSun, Ü!' ye, Fatsa, Ordu, 
Gıresun, 1 rabzon Rize ve 
Hopa)ya gidecek ve dönüşte 
Pazar iskelesile [ Rize, Of, 
Sürmene, Trabzon, Pulatha· 
ne, Tirebolu , Giresun , Or
du, Fatsa, Samsun, Sinop 
'.'C İnebolu ] ya uğrayarak 
~elecektir. 

Galata köprü başında 
merkez acentesi. Beyoğlu 
:?:lG2 
• MeJ'adet hanı altındc da· 
irei mahsusada şube acentesi 
İstanbul 2 7 -ıo 

-ioı: Saatin ih/11 ton/c~· 
Kuru~ 

6ıncı sahifede santim'. 25 
fıinci (( " 50 
~iincü " " 80 
3üncü (( « 1.20 
~nci (( (( 200 
linci (< (( 40G · 

İ'eloTaf: lstaı~bul Sa~lt 
1 (,_...., ---

' İlfü1 muhteviy:ıtın:ı dikl.:at 
Jlunmal:la beraber bu · hususta 
ı mes'uliyet kabu: edilme:ı. 

Gazetemizde intişar edeıı 
!:ütün yazıların hakkı 

mat'ıfuzdur. _________ _.. 

J\bonc şart!arı !J 
Vilayetler için: SeneHk 170 
altı aylık 900; üç ayMr 50~ 
kurı!~r. Ecne.bi memle!•j~ı 
ler ıçın: Senelı!-" 3000, a • 

aylık 1600, üı :..ylık 
900 kuruştur 

M~~·ı!l nıfid!lr: ~c!irn .. , 
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