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·rramr.n· ~:; ; Duyun :ti :i,'2 :ı; · 

C.dUll ra.ı;athao.eWn<len alınını::< r, 
Dt1a ıaat 2 r <le t.v.vll.; :-u:- bu s:tl·ah 

sac O d• 765 laıJ~Jllml-ti< . llüz.ar 
-...ıen e~m~rir'. J\7J1tııi . üfa.U . ihi~ 
1eılc O metrodur. JJ.arntct dun ı ~ 
ita ~ab a.sga.ri - t J dır . ılu gccl 
Cilqt.r lllfil 'e muL.etun il, J ıa\ n ha!U 
lat&.ıladur. k.ır yoktur. 
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~Tr~İnv~y .$irke • ni bir f~br-ka , vücuda getirmek.tedir:· .Makine . 
~aksamından gairi.&l>ütüı;ı · .tr~mvay ~alzemesi burada yapılacak ve 
.1000-amele ç aç_~Jt 1~ -Hava açtı, fakat önümüzde g~~e .kar var. 
llabUI .etmedi! 

1'~tün · Türkiye 
' lçfn · mütehassıs 
olmak istiyor. · 
l>abitiye vekileti, parası 

belediyeler tarafından 
~ek üzere iki etfaiye mü
~ celbine teşebbüs 
~ Viyana sefirimiz Hamdi 
~dea bu busust!' tavassutta 
-~ası istenmişti. 
~di B. elyevm hu işle 

~~dür. Getirilflecek müte
-.W&rdan birisi teayyün 
;~. Bu zat, Viyana et
.. ~e kumandanlığı müdür 
""'"Yiııidir. 
•t 8.ııanet, D. V. ne müraca-

edecek istediği 700 lira 
~ tarafından tesviye edil
llldı; şartı ile bu mütehassı
~lll yalnız kendisine hasnnı 

• , vekilet buna muva-

I" 
İ 1 Y11.ııu sefiriıni::. Ilamdi be1ı 
~t etmiş, fakat kendisine 
fatl'lıılduğu zaman Viyana et
l:fJ.'le. müdür muavini bütün 
'tt.ı l'ltıye için etfaiye mütebas
lltt ~~arak gelebileceğini, yal
•1a1.~nbul etfaiye mütebas -
~;~ı kabul etmediğini bil -
~'"stir. 

. 

Hava 
Rasat raporu
na .göre nasıl 

olacak. 
y eşilköy Askeri rasat 

merkezinin raporu : 
Orta Anadoluda: Mü

tedil ve ya kuvvetli Kara
yel esecek, bava kısmen bu
lutlu ve hafif karlı ola
cakbr. 

Trakyada: Mütedil ve 
ya kuvvetli Şimal rüzgan 
esecek, bava kısmen bulut
lu ve kısmen açık olacaktır. 
!Harmara ve istanbulda: 
Mütedil ve ya hafif Şimal 
rü:ı:gan esecek bava kısmen 
bulutlu, kısmen açık. ve du
manlı olacaktır. 

Adalar denizind<-: Rüz
gar şimalden kuvvetli, bava 
ekseriyetle bulutlu olacaktır. 

AlidPniz sahiliıule: Rüz
gar şimalden kuvvetli veya 
mütedil, bava ekseriyetle 
bulutlu ve yağmurlu olacak-
br. 

Ct•ııuhı ~arJ,i Anado
hula: Rüzgar şark ve şimal 
ıp-asından kuvvetli esecek 
bava ekseriyetle bulutlu ola· 
cak, arasıra karla karışık 
yağmur yağacaktır . 

Sari\! K:wadeııizde: Rüz-• 
gar batı ile karayel arasından 
fırtınalı esecek, baya ekseri
yetle bulutlu olacak, kar ve 
yağmur karışık yağacaktır. 

Garlıi Kuı·a d(•nizıle : 
Rüzgar şimalden hafif ese
cek, bava ekseriyetle bulutlu 
olacak, arasıra kar yağacakbr 

Cuma tatili ~e bir şikayet 

~rı ~~nllt ~@?hll~tr · 
pt.kkanlarının .açık ·hu .. 
\lnmasından , bilistifade 

her şey sat•yo:rlar ~ 
hakkal, ka
n un un em
ı·irw uyarak 
cuıua günü 
ti ü kkı"t.nını 
J.:apaıııak ta
du·. llallnı
Jii iit('ilt., lrn-
ııuıı istisna 
t•lli{ji ic;in 
t·uma !alili 
yapııııyan hk 

•l·ı ' t.ı l tal lıcı dük-
aııu.·ı düld\i'uıtaı·ı cuma günh•ı·i J,fınında gizli 

ıt,.~ heı· ~ey salıyorbıı·mış olaraı. zey-
~~ll.\' t• V~ı·ildii)iue i)Öl'C, tin ya('jından ~('keı•ine, 
1 ' 11\lttıu latıli lıakkıudaki halla sabuna varıncıya 
1~11.lll11. 1~ latbikalı son za. k~daı:. s~ılılı.uakt.~dıı:. Keza 
~~ı lj~~ <'snal' arasında hır tut u.!ıc~t duklrnn.~n~la 
l lllqı\ l "Yallcri ıııut•iı> ol- cuma ııun~t yalnız tulun 
1llliııt·~ .ıı· Du husustaki satılmak la~ım !J<'li.~·IH~n! 
~ıııeıı' .'fi nazaran kanun bazı a<:ık uozler,_ lllU'.;ilerı-
"ltf{k_ ııııe., c .. .. !ere basım s<•vlı•rı de \'{'J'• 
lı11 ,. •lrıııı 1 k· 1.una uuııu maktedlrlcİ·. · 
tı;1; •} <lliıııtt• 'T•llnak lll<'C• Alfıkadarlar, bu 11ihil<•ı·t• 
lı;1 ..j *'•l<• . >ı~hman es- ıııüsaadc teskeresi vt•ı·i-
lit leıll<le 1~~~ıu ~ k~ı~unun lirken ciddi teminat aı·aıı-
'l .~lllllıyı uhtıuı !~an ta- mcsını, dijjcr taraftan ıla 
~~ıu~üncı 111 esnafın hile- polisin hile yapan esnafı t"'· eıı zaı•ar nör- ~İddele takip elnı<'sini ilt• · 

:\Jc•spJıt hir ri süı·nwklt•clirl<'I'. 

er 
Lehistanın hember~ şehri 

olup-hararet derecesi 
(-27) eöstcrmektedir 

İki, üç gün- her, tunadan 
denberi başlı- sürüklenen 
yan kar ve o- , buzlar, cenup 
nunla birlikte rüzgarının te -
Marmaraya siri ile boğaz-
bakim olan dan içeri gir -
fırtına tema - miye başlamış-
yüliı, dün gece Iardır. Bunla -
sabaha karşı cesamet 
sakinleşmiştir. ve kesafeti 
Bu sabah açı· fazla olmadı -
lan bava ve ğından seyrü-
yüzünü göste- ) sefer için ciddi 
ren güneşle • ~ _surette mab -
beraber esmi- ' zur tevlit ede-

ye başlıyan Yukanda Karw'l'ni: lıo,tıu- ceği telakki o-
bafif lodos :::ı /ıariciııde, aşı~.cJıda Mar- lunmamaktadır. 
karları eritmi- mara salıilll'riıııi::dc buz Bu buzlardan 
ye başlamış, kitleleri bir kısmı, sa-
donlar da çözülmiye yüz tut - bab, sabah limana kadar gel
muştur. 

Gene huzliu' 

Havanın lodoslamasile bera-

Mahkemeye veridiler 
Ticaret ve sanayi odası 

kendi mecmuasının ismini te
lefonla veren v-e bu suretle 
abone kaydeden iki dol:ın lı-

m erdi, 
•- Boğazdan giren bu ~uz 
adaclidarı, daha ziyade Ana

, ( \Jahfuli iliim•i salıil'ı•ıt-.ıJ 

Polis maıı.şları 
Geçen sene polis nıa

aşJarına yapılan yüzde 
ıu zanıdan te kifat 
yapıln1aınası . n: .Jl. 

·Meclisi bütçe cncunıe-
nınce takarrür etnıİ!;-

MÜNDERİCAT 
ı · ncl sahifemiwe: 

Telgrar, Polis haberleri, 

v~ saire 

S • ncıl sahifemizde: 
Günün tarihi , Kari sülııumı 

Seyit Ali reis, Orta oyunu. 

4 • ncü sahifemizde: 
Scrseriliğimin haııraları, 

Bir '"uç kül , J'liiçin 

S • nci sahifemiwe: 
Sincına sütunu, Dünra ~i.iunu, 

Saat <{ 13 • ü hiç çalar ını? 

Hükômet ve Şark 
l demir yolları 
Şark demir yollarile hüku

metin itilaf ettiği ve eski be
sahatuı tasfiye edildiği sabah 
refiklerimizden biri tarafından 
yaztlmış, netice olarak hüku
metin üç milyon frank alacağı 
kaydolunmuştur. 

Bu sabah bu hususta malu
mat almak üzere Şark demir 
yolları baş komiseri Nuri Beye 
müracaat ettik. 

Nuri Bey şu izahab ver
miştir: 

« - Böyle bir itilafnamenin 
tasdiki kat'iyen doğru değil

dir. Vakıa millet meclisine 
bir itilafname verilmiştir. Fa

kat meclisten gecmiş değildir. 
Sureti kat'iyede tekzip ede

bilirsiniz » 

Edirnekapı tramvayı 
Fatih - Edirnekapı hattında 

havaların muhalefetinden do-
1ayı bir aydır iş görülememek

tedir. Hatbn işlemesi ancak 
Mayıs iptidalarında kabil 
olacaktır. 

. Gider gelirmiş 

Caddeler açılıyor • 

Vezneciler - Sa
raçhane,, Beya-

.zıt - Aksaray 
yolları. 

Şehremaneti, Lileli -Aksa
ray caddesini ikmale karar 
vermiş bulunmaktadır. Bu 
cadde Beyazıt meydanından 
itibaren Aksaray polis ka
rakoluna kadar «bulvar» ha
linde olacaktır. 

Emanet, V aldeçeşmesinin ö
nünden Aksaray karakoluna 
kadar devam eden dükkanlan 
istimlak etmiş ve içindekilere 
dükkanları derhal tahliye et -
meleri için ihtarname gönder
miştir. Havalar açılır açılmaz 
lıedmine başlanacaktır. 

Beyazıttan Laleliye kadar 

lsliıııldk cdıleıı i"altle ccıııııı 
ciı•arıııdaki dıikk<i11lcır 

olan kısım da yavaş yav-aş 
istimlak edilecektir. 

Darülfünun fen fakültesi 
yanındaki münhani de pek 
yakında bedmedilecektir. 

Bu münhani yıkıldıktan 
sonra caddedeki tramvay bat
( Mabadi il\lnci sahifede ) 

ama resmen! 
------~ 

If.& rı ç:J Ik ttJJ cc 

me !eri ınizden 
birinde hara -
retli bir mu " 
hakeme celsesi geçirmiştir. 

Mahkemede zevce, zevcesini 
niçin boşamak istediği sorul -
muş, şu cevap alınmıştır: 

- Çünkü beni seymiyor ve 
koca sıfatile tahammül ed~
miyeceğim bazı şeyler yapıyor. 

- Mesela? 
- Bir gün eve tamirat 

yapmak üzere bir adam gel
mişti... 

- Evet? 
- Bu adamla kendisini 

merdiven başında öpüşurken 
yakaladım. 

- Bu adam, sizin akraba -
nızdan bir gençmiş ve 
gelir gidermiş? 

- Gider, gelirdi ama 
men! 

eve 

res-

, - Yani, bayramda, ;tandil: 
de ... Eyyamı niübarekedel . 

· 
1 

- Bu opüş, eyam.ı müba
rekeden gayn bir günde mi 
1ld'? . o u. 

- Evet, hem akraba olmak 
itibarile karımın nihayet elini 
öpebilir. Bu da tabii herkesin 
gözü önünde, aydınlıkta ola
bilir. Halbu ki ben onları 
dudak dudağa v-e merdiv-en 
başında karanlıkta gördum! 

Ve bu vaziyet karşı
sında her halde başka bir 
davada açbm, hani bir ceza 
davası? 

Efendim, bu işte gecik~ 
tik. Usulünü bilmediğimizden: 

-Zevcenizi boşamak için 
bu sebebe istinat ediyorsunuz. 
Deliliniz var mı ispat için? 

- () vnk'~ tAhii Pvrl-P nl-

; 
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• 
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!:ahile '' .., 

Ba ~raı11 
Gelıyor, buna 
rağmen piyasa 

durgun 
Şeker bayramı 13 mart çar

taınba rününe tesadüf etm~
ledir. Her sene bayrama doğ
ru Bahçekapı, Mahmutpaşa, 
ve Çarşı içinde görülen alış 

veriş ve ticarete bu sene te
sadüf edilmemektedir. 

Bunun başlıca sebeplerinden 
biri, bir ayı mütecaviz zaman
danber; devam eden kann he
nüz ortadan kalkmaması ve 
herke3in sokağa çıkarak alış 

veriş ebniye fırsat bulamama
sıdır. Diğer bir sebep te pa
rasız!ıktır. 

Dükkancılar, memurlar henüz 
ı:ı:ıa~ cld:klan ci!ıEtle alız'· 
itanın bundan sonra başlıy;ı
cagır.;ı. ihtimal verme ;tec!i:'!er. 

Bununla beraber, son g: · 
!erde eşya ve tuhaH;e r. "'
z<..larından ziyade kömürcü 
dükkanlannm işlemcl:tc o!::!u· 
ğu görülmektedir. Her kes 
Bltçesine koyduğu odun, kö
m:ır tahsisahnı bu sene bir 
kaç misli tezyide mecbur 
kalmıştır. 

Diğer taraftan tuhafiye eş
;01sı fiyatlannda da tezayüt 
vardır Bunun sebebi Ağustos
tan itibaren yeni gümrük ta· 
rifesinin tatbik edilecak olma
sıdır. Avrupadan eşya ce:be
den tüccar, yeni tarifenin cat
biki halinde eşya fiyatlarının 1 

artacağı mülahazasile malla
rım şimdiden elden çıkarmak 
istememektedirler. 

Caddeler açıhyor 
(Birin~i sahif<'den mahal) 

lanndan birisi kuyubu Murat 
paşa sebilinin arkasındaki so
kağa alınacak ve oradan doğ
ruca Saraçanebaşındaki İbra
him paşa hamamının önüne 
çıkanlacaktır. 

Bir askı 
Yüzünden kav
ga ettiler, carih 

firar e ·. 
Dün gece, Galatada fraıılı 

İbrahimin kahvesinde oturan 
seyar hamal Hüsnü ile hamal 
Mustafa bir askı yüzünden 
kavga ebnişler, Mustafa ns
tah çakı ile Hüseyini baca
ğından yaralamıştır. Carih fi
rar etmiştir. 

Boruları çalarken 
Bimekan talmmn"dan Hüsnü 

dün Karaköy pala.sa girmiş, 
k'llrşl.in su borulo:m;;.; çalaı-kcn 
cürmü meşhut halinde yaka~ 
larım.~tır. 

Dün akşDmki yangın 
Dün gece saat onb:rde 

b:!l:kçı Sac! ıı~hın dikldin n
drın, mııncral ıan s.çny n ateş 
yüZ:bclen y:l.ıgın çı ı:m: diik
kf.nın döşeme tahta!ıın yandı
ğı halele sön:!mlr.ı..iştü •. 

Raku hırsızı 
Galatadıı uzam kızı rakı 

fabrikasının önünde duran bir 
sandık ra ıyı Bahur ıı:.illindc 
bırlsi çalarak kaçın k iste
mışse de yak-ı anmıştır. 

Gene kar var 
(l,iriıwi s ı ıiiPrlPıı ıııalıat) 

dolu yakasına sürünerek ak
maktadır. Bu yıizden, dün ak
şam köprüden Kuzguncuğa gi
den 8,15 vapuru ilikeleye bir 
türlü yanaşamamışhr. 

Si..; 
Güneşin yükselmesi ile be

raber tebehhurat yüzünden li
manı hafif bir sis tabakası 

kaplamıştır. Mamafi münaka
latta hiç bir anza görülmemiş
tir. 

llPıııiı· vollaı·ııula .. • 
Kar yüzünden Şark demir 

'Son Saat 

1 \ Teni hiitçe !Baht davası fllT:hf.!i:~&i 
1 Ta min edilen 1 Şehrimizile ,1.., .. k R 

vilayet varidatı Amerikanv i ıır -r US 
ne kader? bir dava açı ıy 

1929 seııei maliyesine ait 
Viliyet varidah hususiye büt
çesi meclisi vilayet azasına 

dağıblrnlfbr. 
Bütçeye göre, varidatı mu

hammene 4,389,258 liradır. 
Bu varidat, milli tekalif res
mi mımzamlanndan 3,081,700; 
munzam kesirlerden maada 
Vilayet hususi v · tından 
1,264,950 ve tebernılar ve 
muavenetlerden de 7,608 lira 
olarak tahmin edilmiş , 35,000 
liralık fevkalade varidat ta 
bunlara ilave olunmuştur . Bu 
varidattan 1 7 9, O 61 küsur 

1 lirası meclisi umumi ve mu
ha:;ebei husu;;iyeye; 383,945 
lirası Yallar ve Koprüler; 
1,715,398 lirası maarife; 162 
bin 721 lirası zfraat, san'lit 
ve bay ari işlere; 48,845 !ırası 
sıhhıyeye; 589,113 lir:ısı mı:!ı
eht m~srafiara ve 1,314.173 

!ir.ısı d .. fevkalade bütçe ma
s:ırifine karşılık gösterilmi ... tir. 

929 ~enesinde yol muKelle
fiycti na!:diyesi 10 liradır; 
Haziran ve Eylülde 2 taksıtte 
alınacaktır. Tahs:latı yüı:J .. 
\25) e iblağ edecek tahsıl çu
bc!eri memurları ve tahsıl
darlara maa tahsisat bir ma
aşlarını geçmemek üzere ik
ramiye verilecektir. 

Meclisi umumi hali içtimada 
değilken tahsil masrafı, ziraat 
bank:ısı aidatı ve rn<i.sarifi 
mahkeme için Encümen· Vi
layet tahsisatı munzama ve
rebilecektir. 

Bütçe nizamnamesinin diğer 
maddeleri de şunlardır: 

Amerikalıların garip 

ve tuhaf şeyler yap
mak hastalığı yavaş 
yavaş bütün dünyaya, 

hatta bu nıeyanda 
menıleketimize de si

rayet etnıiye başladı. 
Bü sütunlarda .ara sı
ra bahsı geçen garip 

islerin bir venisini ha-. -
her aldık. Hadise ge-
çen Tayyare piyanko

sunun son keşidesin

dcn doğnıuştur. Anla
talın1 : 

« R. » isınini tasıvan .. 
g-eııç ve oldukça zen-
g in dir hcv <Teçen sene . ~ 
içinde kendisi gihi 
genç \ e çok güzel 

olan << O ... » hanııııla 
sevişıniştir. 

(ienç ,.c güzel sevgi

liler l)ir n ı tıddct baş 
haşa haylı cazıp bir 

hayat geçirnıişler, ha

tta Büvükada ile Sis
linin l-:ibar ınuhitiı;İ 
bundan iki ay evclinc 

kadar l·endilerilc 111eş
gul etnıişlcrdir. « R. >> 

hey birçok defalar 

tayyare piyankosuna 
iştirak etn1iş, frlkin 

biletlerine hiç il~ranıi
ye çıkn1an1ıştır. Bah
tının çok _hasis oklu-

Dostluğu ve ~z
vestiyanın bir 
mütaleası 

Moskova, 3 (A.A.) - • İz
vestiya » gazetesi, Türkiyenin 
Moskova protokoluna iltihakı 
keyfiyetinin hali hazırdakı si
yasi vaziyette istisnai bir su
rette mühim olan fevkalade 
manıdar bir hadise olduğunu 
kaydederek diyor ki : 

Türkiye Cumhuriyeti müsa
lemetperverane siyasetinin ye
ni bir delilini izhar etıniştir. 

Gazete 1925 tarihli Türk
Sövyet bitaraflık misakının 
Sövyet Rusya ile diğer şark · 
ve garp devletleri arasında 

olduğu gibi muhtelif diğer 
de-ıletler arasında bir sıra 
mümasil muahadenamelerı kü
şat ettiğini hatırlattıktan sonra 
şu suretle devam etmektedir: 

"Milletler arasındaki musa
lemetperverane münasebetleri 
tahrip maksadile emperyalist 
kampından çıkan - beynelmilel 
kombinezonlar sovyet Rusya 
ile Türkiyenin sarsılmaz ve 
değişmez sulh siyaseti karşı

sında akim kalmıştır. Türk 
Sovyet 'bitaraflık ve ademi 
tecavüz misaklan sistemi yeni 
bir cihan harbi siyasetini te
mamen ilgaye muvaffak ol
masa bile bu siyasetin hazır
lıklannı vasi mikyasta hırpa

lamaktadır. 

yollan hatttncla kalan trenleri 
kurtarmak h~·i' kabil olama- ' 
mıştır. Dün Sirkeciden gön-

« - İdarei hususiyeye ait 
mekatidin müteferrika, kırta
siye, tenvir ve teshin ve leva
zımı muhtelifesinin mubayaa
:.ı için icabında sarfolunmak 
üzere bütçeye dahil olan tah
sisattan . her mektebin bir 
senelik ihtiyacı nispetinde 
takdir olunacak mekadiri 
miib eyyin defter maka.ııı 
Vilayetten badettastik ımıha-

Bu suretle hem fen fakül
tesi öniln ~eki tehlikeli mün
hani kalkacak, hem de Şeh

zadebaşı caddesinde yalnız 
bir tramvay hattı kalacağın
dan oradan müruru ubur ko
laylaşacaktır. ' derilen l:i imdat loko- sebei hususiye müdüriyetince 

esas ittihaz edilerek o sene 
zarfında mekadiri :n=ycnesl-
n· tecavüz etmı..m~k üzer<. 

ğuna kanaat getiren 

(\R.» bey geçen .ı inci 
tertip piyankoya, !-ıev
gilisi « )) ••• ıı hanınıın 

taliine istirak etn1is 
ve hu sef ,:r ((R.» hcyiı~ 
hilctleı·inc iki kere isa

bet \aki ol:nuş, ncti

cu.le '.(Jl ı lira · kadar 
paı·a alnııı;ttr. 

İzvestia gazetesi Türkiye ve 
Sovyet Rusyanın Kelloğ mi -
sakına derhal iştirak ettikle -
rini ve misakı müteşebbisler
den eve! tasdik eylediklerini 
beyan ederek Şarki Avnıpada 
sulhun takviyesine hizmet ed
en bu memleketler arasındaki 
teşriki mesainin en hayırlı 

neticelere müncer olacağını 

yazmakta ve Sovyet Rusya ta
rafından vaki iltihak teklifinin 
Türkiyede derhal ve en 
heraretli bir kabule mazhar ol
duğunu bilhassa kayt ve işa
ret etmektedir. 

Ekmekçiler arasında 
Ekmekçiler cem:yeti yeni 

sene hey' eti idare intiha batına 
bu sabah başlamıştır. Halk 
fırkasının gösterdiği namzetler 
eski hey'e i idare r isı ile 
diğer bir azadan başka kii.mi
len yenidir. Eırkanın namzet
leri intihabatta ekseriyeti ka· 
zanmışlardır. 

du, yalnızdık. Lakin ..... · 
- Lakin? 
- Kanmı o gençle parkın , 

kapısından girerken, yanyana 
görmüşler? 

- Bu neyi ispat eder? 
- Buluşup beraber gez- 1 

diklerini? ı 
- Belki parkın kapısından 

gireı k •n tesadüfen yanyana 
geldiler. O kadar kişi girip 
çıkıyor oraya? 

- Bunların yan yana gel
mesi, hayli garip geliyor bana! 

Söz, mukabil tarafa verildi 
Zevcenin müdafaası şu idi: 

- Bu şüpheler yerinde de
ğildir, her söylediği vehim 
mahsulüdür. 

Ben afif bir kadınım , o 
genç, akrabamızdır . Dediği 
gibi öpüştüğümüz vaki değil
dir . Bu vehimlerin tesirile 
zevcim beni boşuna tazyık 

ediyor. 
Mahkeme, düşündü, ikisi 

arasında geçimsWiği mucip 
olan hadisenin mahiyetini va
zıh, lı:at'iyetle tespit edilm · ve 
hükme esas alacak mahiyette 
görmedi, boşanmadan evel bir 
sene ayrılık kararı verdi. 

Bir sene ayrılık zamanında, 
kendileri anlaşabfldikleri 
takdirde, bopmııaya mahal 
ka mıyacaktır. Aksi takdirde 
mahkeme mes'eleyi tekrar 
l edecektir. 

motifinden birisi Sanca!-. 
köprüde bozulmuş, buradan 
yeni biı mak!ne tahrik etmek 
lazım gelmiştir. 

Bugün hava güzel olduğu 

için karlara saplanmış olan 
trenl ....... :_'l '~ rt:ı:~lııı..ı: ı t:ımit 

olunmakta ılı~. 
AnaJo!o t!em'r : 0 11 r ... ~:: 

seferler •n iıaır.ııCır. 
a~··••i>~ ı~a~.tı'.<\l ~·,~:\ 

Gerek limanımızda, gerek 
Marmara ve Karadenizde bir 
kaza olduğuna dair deniz mü
dürlüğüne hiç bir malümat 
gelmemiştir. 

llaliı;IP •loııaıı kı..;ıın 
Halicin balkane ile köprünün 

İstanbul tarafındaki gözünün 
yansına kadar olan kısımla 
Kaathane deresi sahillesi ve 
Halicin Süt;üce sahilleri, Ka
dıköyde Yoğurtçu deresi don
muştur. 

En ,...o~lıık p•ı• 

Gelen rasat raporlanna 
nazaran memleketimiz de dahil 
olmak üzere Avrupanın en 

· soğuk şehri Lehistande «Len
berg» şehridir. Derece (-27) 
göstermektedir. 

T<'lural" lıatlaı·ı 
Hatlardaki arızalar kısmen 

de devam ettiğinden telgraf
lar kayıdla alınmıştır. 

(iPıw lrnr olıu•ak 
.Bu sabah hararet «-11» 

dereceye kadar düşmüş, saat 
"9,,da güneşin tesirile «--6»ya 
kadar yükselmiştir. 

Alakadarlann verdiği malü
mata nazaran havalar düzel-
mektedir. . 

Bugün ve yann kar yoktur. 
Fakat havaların tamamen dü
zelmesi ancak bir iki defa 
daha kar yağdıktan sonra 
kabil olacak•.r. 

arasında oıacaıt 

ı 

tediye edilecektir. 
Muvazenei hususiyeden ma- ı 

aş alaı< memurin, muallimin 
ve müstahdemine ita edilmek
.c olan ta!ıs:~atı fevkaladei 
ehr!; ... )}.') & Tl ;)·., .. 1,,, d"' t_d1)ı.! 

olunacı:ktır. 

İdareı husı•s:yei v~!ayei 
memurm.J11n müstehak olduk- ' 
lan Maa.,. Lamıan 62 incı ihti
yat tahsisat {as:ından ne~~e

dilecek kanun üzer:Oe encü· 
meni daimii vilayet kara•ile 
tahsis ve tesvi"" olunacaktır. 

Gelen fiümier 
Hin1a yei et fal ct!ıni

yeti nıenf aatiı~e göste

riln1ekte olan lstanbul 

polis filinıi ile Edirne 
kurtuluş bayran11 fi
lin1lcri Balıkesir ve ci
varında inıe edildik
ten sonra şehriınize 
getirilmiştir. Bir kaç 
güne kadar Konya ve 
civarına gönderilecek
tir. 

Emanetin alacaeı 
borç 

İş bankası ile En1anet 
arasında 1,000,000 lira
lık istikraz mes'elesin
den dolayı cereyan 
eden müzakerat yazıl

dı P-ı gibi inkıtaa uğ
raınaınıştır. Tarafeyn 
ınuhabere<le bulun
ınaktadırlar. 

Fakat bundan iki av 

kadar e\el aradan ka
ra kel~İ ,!!u;ıniş ve iki 
•t· •rİ 1; ı' : ,.,)i .. ı, ... ; •ıc 1 c·ıı 

....., && , . .... '-.-~ .... ' 

bi;· (_'a; a h;;nşıi1anı;:k 

üzere ::vn .. nıslar~hr. - . 
f latiİ'. t:nin .~ ı:>ı · ip kısını 
b'.ıı~llan ~·orı·a haşla
nıaktadır. Şinıdi 111) .•• >ı 

hanın1 su iddiavi orta-. -
va a tınaktadır: (( I~. ıı . 
hey piyankoya İştirak 
ederken beninı hahtınıı 

tuttn. İşe n1aden1ki 

heninı taliinı karış
ınıştır, o halde kaza

nılan n1üld\fattan ta

liiınin hakkı ve ücreti 
verilnıelidir. » 

(< D ... » hanını bu 

ınes'ele hakkında eski 
sevgilisi aleyhine bir 

hukuk daYası açınak 
üzeredir. 
Bakalım, hukuk 

mahkemesi bu garip 

davayı nasıl hallede
cektir? 

« D ... » hanım iddia

sının kanunda veri ol
duğunu ve davayı ka
zanarak « R. ıı beyden 
taliinin hakhını aC-ıca

süylcnıcl·tcdir. 

«İzvestiya» diyor ki: Türki
yenin bu iltihakı sayesinde 
umumi sulhun tahkimi işlerinde 
Türk - Sovyet teşriki mesaisi 
daha ziyade kuvvetlenmiş ve 

1 

genişlemiştir. 

Mübadele isi cık-, , 
• • maza mı grrıyor 

Atina 2 - Türkiye hariciye 
vekfü T. Rüştü beyin, müba
dele mes' eleleri hakkındaki 
Türk noktai nazarlannı tespit ı 

eden tezkeresi hariciye neza- j 
retine gelmiştir. 

İki memleketin notai nazar
ları arasında pek büyük fark
lar vardır • 

Bununla beraber Tevfik 
Rüştü beyin tezkeresi tetkik 
edilmekte olnp, birbirinden 
pek uzak olan iki noktainaı.ar 
arasında bir mukarenet çare
sının bulunması, ümidinin 
münselip olmadığı beyan edil
mektedir. 

Bir içtima yapılacak 
Atina , 2 - Y ann M. Veni

zeloson riyaseti albnda bir 
içtima vuku bularak tahriri 
Türk teklifleri tetkik edilecek 
ve mukabil Yunan teklifleri 
hakkında müzakere yapıla
caktu". 
Sırp ordusunda 

'kili'k . ., ı mı. 

Sofya, 2 - Gazetelere göre 
Sırbistanda zabitan ikiye ay -
nlınış, bir kısmı kral diktatör
lüğü, diğer bir kısmı da jene
raller diktatörlüğü taraftarı 
bulunmaktadırlar. 

Ortada yok! 
Yirmi beş gün evd ansızın 

tagayyüp eden Emirgan posta 
müdürü Şevket bey hakkında 
•• •• Ü zayı enıw. • ~ 

5 Mart 

Bir f·abrika 
Tramvay araba· 

farı burada 
yapılacak 

Bundan bir ınüddet 
evel, İstanbul Tram

vay şirketinin Edirne 
kapı haricinde fı1ünze ... 
vi kışlasını satın aldı
ğını yazmıştık. Haber 

aldığımıza nazaran 
şirket burada bir 
montaj fabrikası vu
cuda getirecektir. 
Fabrikanın tesisatı bıt 
sene zarfında ikn1al 
edilecektir. 

Bu fabrika yapıldık
tan sonra şehrimizde 
işliyen tranıvay ara
balarının A vrupadan 

ancak nıakine aksaını 
getirilecek, diğer bü
tün aksanu burada 
yapılacaktır. 
Ahşap kısı~ları için 

orınanlanmızdan isti
fade edilecektir. 

Fabrika bir hatla 

şehre raptolunacaktir. 
Fal<at Edirne l·apıya 
kadar inıtidat edecek 

o lan bu hat ancak 
f adrika irtibatını te
nıin ebecek , halk 
münhasıran amelenin 

nakli esasında hattan 

istifade edebilecektir· 

Bu fadrikada bini 
ınütecaviz amelenin 
çalışacağı söylennıek
tedir. 

Şirketin fabrikayı 
gelecek nıarttan itiba
ren işletmek tasa vvu
runda olduğu zanne
dilmektedir. 

Zekat ve sodakai 
Fıtnnızı T ayyarc 
cemiyetine veriniz 

Havalarda Türk hakimi
yetini temin eden tayyare
lerimiz, tehlikeli zamanlarda 
vatanı müdafaa edecek eli 
birinci kuvvettir. Zekit ve 
sadakai fıtrınızı tayyare ce
miyetine veriniz. Bu suret
le hava kuvvetlerimizin ço
ğalmasına yardım etmiş ola· 
caksınız ki bundan büyiil< 
vatani bir vazife olamaz. 

lf 
Fıtra mıKtarı 

AIA Ev5iJI Edna 
~uru5 Kuruş Kuru 

Buğdaydan 33 30 26 
Arpadan 42 40 O 
Hurmadan136 104 78 
Üzümden 156 130 104 

posta baş müdüriyetince yapı' 
lan tahkikat hitam bulmuştuf• 

Bu tahkikata naz a rall 
Şevket bey « 2 » bin 1.i~ 
kadar bir parayı zimmetılle 
geçirmiştir. 

Şevket bey zimmetine .<Je" 
çirdiği bu parayı ödeyeıııı~~ 
ceğini anlayınca tagayyııP 
ebniştir. 

Efgan Kralınıfl, 
b eyanname/e~ 

Londra 2 - Deyli telgt' 
gazetesinin istihbaratına gore 

l(a.JI' 
kral Amanullahın emrile I . 
deharın cami ve pazar yer ~
rinde beyannameler yapı.Ş 
rdmıştır. biİ • 

Bu beyannamelerde •11 
tün hataların unutuJdıı!fa~ 
afedildiği bildirilmekte ~e ~ıı
kılerin tenkili için milletıj. ı;jııC 
avenet ve vatanpervt.r 1" 

müracaat edilmektPclir. 
mııtenı~_... ···-- -

M 
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GUNl.J.N 
Tbıı.rıhl 

n·ka 
D ··n g ce hüku
met kararile 
kapatıldı 

lı11ti lıaıılaı'" 
Devam ediyor, 
kitapçılar da 

memnun 
Millet mektepll!rinin iki ay-

lık «B» kiırslannda imtihan 

Milli hislerimizi rencide 
~decek şekilde neşriyat yapan ı 
~nıca Hronika gazetesi hcy':ti vekile kararile kapatılım~- ı 
it 1 t• h 0 b 0 l • • 1 · nı ıyaz sa ı ı e mes u 

ı faaliyetine dün de devam 
edilmiştır. Müdavimler yazı 
yazmak ve kıraat okumak su
retile imtihan edilm!:ktedir. 

Alakadarlar neticeler hak-

hild;;rü kadın olan bu gazete 
akkında t;:.kibata devam 

edilınektedir. 
ha Ayrıca bu gazetenin idare
d nesini taşlıyanlar hakkında 
t ad.adli takibat devam etmek
e ır. 

h * Yeni Amerika reisi cüm
~ u~ mister Huver bugün 
iltifesine başlamaktadır. 
.
1 
* Akdağ madeninde dün 

11 detli bir zelzele olmuş ta . ' 
Yıat olmamıştır. 

d * Dün güzel san'atlar aka-

detııisinin 47 nci senesi tes'it 
t ilıniştir. 
b \'. Takriri sükiın kanunu 
t u l\cn kalkmaktadır. Bu mü
i·aseb ~tle hükümet mecliste 
~~at verecek ve ilgaya dair 
ıt teklifte bulunacaktır. 

trı:ı.ı* IV:üte\a t, eytam ve era
ltı lllaa•ı, n h.ızı.rlıklan bitmiş 
tıı~~'ul mühasiplık Ankaraya 
~~t, ~a~tla tcd.ye mi:sad,si 

lllış.ır. 
d .l(. Dün akşam üzeri Büyük-: 
d etede Turan yağ fabrikasın
~ bir inhidam olmuş, ilci 
ta} ele başlanndan ağırca ya-

anınışlardır. 
lıa ~ Cuma günü limanımızdan 
tılıteket eden Cümhuriyet va
d ıı.ı, Karadenizde çok şid
S~Ui bir fırtına geçirmiştir. 
U\'ari Aziz beyin mahirane 
~evresi sayesinde vapur 
ll:ıoba varmıştır. 

"' ~ Şehremaneti Darülbeda
" 1 • , .... Çın bir piyes müsabakası 
..... ıştır. 

haı~ Mahiyeti siyasi olmadığı 
tıı e siyasi yaı:ılar yazan 
ıtı..hka Okopanos gazetesi 

enıeye verilmiştir. 

~~ ~uponlar mes'elesinde 
~ ıhtilaf hakkında noktai 
tc l'lınız bildirilmiş, henüz 
'•p alınmamıştır. 

4tı"lf. Sı l iniğin bir çok sohak
~ Yagan yağmurlardan sular 

tıda kalmıştır. 
~ Balkan harbindenberi 
~ e~en bir hesap mes'e
lttjj ahıren şark şömendöfer
'ıet e hıtlledilmiş, şirket hilkiı
)t&i:· ~311 milyon frank tedi-

"lf. 1 kabul etmiştir. 
lcl'til· Talip çıkmadığından 
tt~ikık. !Dektebinin açılması 
~ıştır. 

llr Mısıra döndü 
\j~~ tııs Seyfettin namına tes
'it b!ilmekte olan mebaniye 
~ahab ~ek üzere 
liııtıı e gelen prens Seyfet
·~ "asisi prens lbrahimin 
~"ıı- llınuınt5i Zekeriya bey 
~ ~ l'ldet etmiştir. Zekeriya 
!ı~İıı u hususta prens Seyfet
lııııt.ı. \'aldesine yazdığı mek-
~evı.p alamamı.ştır. 

kında şimdiden memnuniyet
lerini beyan etmektedirler. 
Biihassa hanım müdavimler 
daha iyi muvaffakiyet göster
miş erdir. Bu devrede İstan
bulda imtihanları yapılacakla
rın ırukdarı tahminen (20) bin 
kadardır. 

İmtihanlarda yüksek dere
cede muvaffak olaiılaa (iyi), 
biraz yanlışlı cevap verenlere 
( orta ), hiç bilmi1enlere de 
(fena) notu işaret olnumaktadır. 

İmtihanlarda hazır bulunan 
ilk tedrisat müfdtişlerinden 
biri muharrirlerimizden biri
ne müdavimlerin çok iyi ha
zırlandıklarını ve bu devrede 
munaffakiyet kazanmıyaeakla
rın yüzde beşi geçmiyeceğini 

söylemiştir. 

Bugün öğleden sonra yalnız 
hanımlara mahsus kurslarda 
imtihanlara başlanacaktır. 

İmtihanların kat'i neticesi
nin bu hafta sonunda alınması 
ve gelecek hafta ortasında 
da şehadetnamelerin mera
sim ve tezahüratla verilmesi 
için çalışılmaktadır. 

Diğer taraftan millet mek
teplri tedrisatından kitapçılar 
çok memnun görünmektedir
ler. 

Babali kitapçılanndan biri 
dün bir muharririmize mem
nuniyetini şu suretle izah 
etmiştir: 

- « Şimdiye kadar kitap 
basmak ışın e girişirk~n 
okuyucu bulmak ve s atış 
yapmak mes' elesi bizi haylı 
düşündürürdü. Millet mektep
leri ve bilhassa yeni Türk ya
zısı bizi bu uüzüntülü endişe

den kurtarmaktadır. Hiç şüp
hesiz rağbet karşısında kitap
çılık ta terakki edecek ve 
sarfiyat neticesinde kitap ba
sışı da geçen senelerle mu
kayese kabul etmez bir şe
kilde artacaktır.» 

·Bir seyyah va
puru geri döndü 

Dün linwııınıza gelmesi bek
lenen (Empres İskotlillld) sey
yah vapuru Pireden kalkarak 
limanımıza gelmekte iken 
Adalar denizinde büyük bir 
kar fırtınasına tutulduğundan 
İstanbul seferini projesinden 
çıkarınıya mecbur olduğunu 
dün akşam telsiz telgrula 
bildirmiştir. 

( Empres İskotland ) 20,000 
ton hacminde ( 420 ) seyyahı 
baınildi.r ve İngiliz bandıralıdır. 

~· 
lt koş rökoruna (:2;ıuu) ınctrc olnıayıp 

~" dair (33Uu) dür. Bu mesafe-
"' !-itıl t1:tıi:·. lat tarihli gaze- nın röl.o~-u <la « 1ö » 

~ı-ıa}:n spor sütununda 1 dakika, « :2;ı » sanı ye, 
hiı. cıoğlu atletlerinin 34 dür. Ko:;;uyu Beh· 
~rı~ hrnuvaff akıveti » zat bev kazanınıştır. 
t' «\' - J 
ı~t\t ası altında in- Halıcıor·lu atletleri de, 

~ltretı eden yazının )U atletiznı antrenörünün 
tq~ti~ tashihini rica nezareti altında tertip 
~tl~t) .... : Galatasarav edilen kar koşusunda 
\( "rı11 • -lt~faı·ı 1~ yapn11ş ol- (3;;uu) nıı.:tre olan me-

ı- l·oşnsu saf evi <' 1;; » dakika, 

.:ıon Saa't 

llala ile k:elle gent' I ... ayl)olıııuşlardı 
Seyü Ali reis ve arkadaşhm Seyit Burhanın 
ordusu ile birlikte Buhorcya hareket ettiler 

-150-iJlulıarriri: AptullalıZiya 
Seyit Ali reis, Şüca isminin beklediler , ayni zamanda • 

talaffuz edilmer.ile unubnak adam çıkartarak etrafı da 
istediği bir çok şeylerin tek- araştırdılar. Kelle ile Palayı 
rar hayal ve habrasında can- bulmanın imkanı yoktu. 
lillldığını görmüştü. Gözleri Bu sırada 1 korsanların kay-
daldı. Keçerat günleri, 1 Keçe- bolan atlarından bir kaçı bu-
rattaki aşkı, o Nasırülmülk lunmuştu. Seyit Burhan, kor-

sanların silah ve atça olıtn 
haini, o uzun mücadeleler bir 

noksanlarını tamamladı . Seyit 
bir habnndan geçti. Burhanın ordusile birlikte 

Bu dalgınlık belki de korsanların kafilesi de Buha-
uzun sürecekti. Fakat birden raya haraket etti . 
askerler karışblar, Seyit Bur- ,._ 

han, reisin önüne geldi. Seyit Şivelle Jirar kulak 
Burhanın maiyetindeki yeni- arıyorlar! 
çeriler Seyit Ali reisi tanıdığı 
ve hüı·met ve riayette bulun- Ne olmuştu? Kelle ile Pala 

nereye gitmi~lerdi? 
dukları gibi mukabil taraftaki İki arkadaş köprü üstünde 
yeniçeriler de reisin burada yaralandıktan sonra bulunduk-
bulunduğunu duymuşlar, mu- lan yerde hiç kıpırdamadan 
harebeyi bırakmışlardı. uzakta dalgalanan kalabalığı 

Seyit Burhan bu suretle seyrediyorlardı. Buharalı as-
kendisini uğraştıran bu işten de kerlerin arasında Şücaı gö-
kurtulmuş oluyordu. Bütün bu rüp hakladıktan sonra Kelle 
muvaffakıyetinin Seyit Ali reis Bekir etrafına adeta dikkatle 
sayesinde olduğunu biliyordu. bakmıya başlamıştı. Bulunduk-
Ayni zamanda reisin ehem- !arı avlunun açık kapısından, 
miyet ve kudretini de anlamıştı. yıkık duvarlannın arasından 
Eğilip kemali hürmetle ellerini dışarısını seyrediyorlardı. 
öptü: Dışarıda askerlerin arasında 

- Dünya ve ahiret atam ara sıra tek tük yabancılar 
gözüküyor, acele acele uzak

ol, reis.. Her ne emredersen 
!aşıp şehrin sokaklarına dalı-

başım üstüne... yorlardı. Bu kalabalığın ara-
Dedi. Seyit Ali reis gülüp sında Şive! Alvero ile Jirar 

delikanlının arkasını okşadı : Kirar gözüktüler. İkisinin de 
- Bize yol ver geçelim • arkasında Lahur kumaşlann-

başka bir dileğimiz yoktur.. dan elbiseler vardı. Başlarını 
tam üç senedir diyar diyar kesik kulaklarının yerleri de 
( kandesin meınleket?) deyip dahil olmak üzere beyaz bir 
dağ taş demeyip yol yürürüz, şal ile sarmışlardı. 
ordular önümüza geçti, kırdık. Evelce şovalyenin arkasında 
Dağlar karşımıze çıktı, yardıb. kırtipil yahudi elbiselerile ge-
Buralara geldik ... Eve! Allah, zen silahşorların bu kadar 
şimden sonra önümüze Azra- süslenmeleri hayrete şayandı. 
il aleyhisselam çıksa dirsek Pala hüseyin: 

- Ulan Kelle ... -Dedi- şey
vurup yürüyüp gene meınlekete tan kalkta şunların peşle-
kavuşacağız ··· rinden git, diyor; gerçi hallın 

Topla kervanı gidelim, d ı. e yo~ ama ... 
oğul! Kelle Bekir: 

Seyit Burhanın gözleri ya- - O da neden sanki? .. He-
şarmıştı: riflerin artık bizimle ne alış-

- Ululuğuna canımız kur- verişleri var? .. Bırak, gitsinler .. 
ban, reis ... - dedi - askerlerim Cehennemin dibine kadar 
cenk esnasında kaybolan at- yolları var ... 
larınızı, silalılannızı arıyorlar - Hayır öyle değil.. Benim 

Seyit Ali reis etrafına ba- içime doğuyor.. Bunların ar-
kındı, adamlanna: kasından gidersek çok iyi şey

ler öğreneceğiz, zannediyorum. 
- Tamam mısınız? 
Diye sordu. Korsanlar ken

dilerini saydılar. Pala Hüseyin 
ile Kelle Bekir gene mey
danda yoktu. 

İki korsanın arkadaşlarına 
daha yeni kavuşmuşken böyle 
kaşla göz arasında tekrar 
kaybolmaları cidden merak 
edilecek şeydi. Reis, başını 

iki tarua salladı; İki arkıtda
şırun böyle yaralı iken 'Ortadan 
kaybolmaları her halde mü
him bir sebepten dolayı olmalı 
idi. 

Burada bir iki saat daha 

« :2'i 1) san ive 4 S de kat-
• 

etn1işlerdir ve Ziya 
efendi birinci gelıni!;i

tir. İkinciliği sekizinci 
sınıftan Sain1 efendi 
değil Sabahattin efen
di kazandı. 
Halıcıo,~Ju atletizın 

kaptanı Ziya 
• 
iş arıyorum 
Anıerikan Ticaret 

nıektebi nıezunu' :..ıı.1. 
İş arıyorun1. 
Beykoz, Selvibunıu s 
nunıara Hasn Satni 

• 

- Hiç bir şey öğrenmeyiz, 
üstelik gene reisi de kaybede
riz ... Kervan şimdi nerede ise 
yola çıkacak... V az geç! 

Pala yerinden doğruldu. 
- Kelleciğim, içim rahat 

ebniyor... Bir kere aklıma 
koydum bu işi.. Peşlerinden 
gidelim şunların... Reisi kayb
etmeyiz ... Bundan sonra gide
ceği yerler hep belli... Nasıl 
olsa buluruz ktlk!.. 

Kelle Bekir arkad3'ını kır
mamak için kalktı. İki korsan 
Jirar ile Şivelin peşine takıl -
dılar. 

[ Mabadi var } 

§ B"ndcniz Anıeli 
ha ·at ticaret ye lisan 
nlcktebi talebesinden 
olllp Fıransızca, usulü 
nuıhasebc ve daktilov.a 
az çok aşinayını. Saat 
ü~·t(n itibaren uf ak 
bir ücr t nıukabilinde 
hcı· hanği bir yerde 
çalışınak arzu ediyo
runı. 

r\nıeli havat ticaret 
ve lisan n1cktchi tale
besiııden J\I No. 

ı\luhittiP-
..-

Her gün bir 
muhavere 

Peşekiir - Evelki gün bizim 
Son Saatin bahsettiği yeni 
cazbanda ne dersin? 

Kavuklu- Ayol, onlan esa
sen ortaya çıkaran bendim. 
Daha hiç kimse işin farkında 
değilken evelsi sene, mes' eleyi 
gazetelerle ben ortaya atmış, 

sonra bu yerli cazbantçıları 

kadınlı erkekli bir araya top
lıyarak bunların çaldıkları çok 
antika , çok garip şeyleri 

muntazam bir konser halinde 
Radyo müdürü Sedat Nuri 
beye dinletmiştim . 

- Demek, bunlar da bir 
nevi cazbant? 

- Evet ama bunlarınki 
Amerika değil, Afrika caz
bandı. Çalıp 01'llarlarken in
san kendisini adeta Habeşis
tanın " Adisababa ,, şehrin
de zannediyor. Fakat, ne ka
dar olsa zenci muzikası olduğu 
için Amerikan zencilerin çal
dıklan havalarla, aralarında 
yakından bir akrabalık oldu
ğu derhal anlaşılıyor. 

Ne olur azizim, şunlan bir 
gün de bana dinletsene! 

- Ah, aklıma gelmedi 
monşer, eğer gelseydi ben 
onlan yalnız sana değil, bizim 
Maibuat balosunda her kese 
dinletir, bilhassa ecnebilere, 
şimdiye kadar hiç görülmemiş 
enfes bir numara göstermiş 
olurdum. 

- Bunlann çaldıklan ha-

valarla dansedilebilir mi? 
- Hem de antikası edilir. 

Hele aynı havalar biraz daha 
armonize edilip notaya alınır
sa o zaman büsbütün ömür 
olur. Hani lsenin gramofonda 
ara sıra çaldığın «Alaboma», 
«Hurigan» isimli ilci Amerikan 
havası var ya, işte ha bu ha
valan dinlemişsin, ha bizim 
Mevlane kapılı, Kara güm
rüklü Şetaret bacıları! 

- İyi ama bunlan nerede 
ve nasıl dinlemeli? 

- Kolayı var, sen güzel 
san'atlar birliğine dahil de
ğilmisin? 

- Dahilim zahiri 
- Dahilsen bunlan oraya 

çağırtıp bir ahenk yapbnrsın! 
- Aman öyle ise orıtya 

Celal Nuri beyfendiyi de ça
ğıralım. Çünkü geçenlerde 
pek hararetli bir lisanla zenci 
medeniyetinden bahsediyordu. 

- Tabii Celiil Nuri beyi, 
sonra Si.ileymaniye futbol kap
tanı Hüsnü beyi, muganniye 
Aliye h:ırumı, Milliyet matbaa-

Zayi 
Orta ticaret mektebinden 

aldığım hi.iviyet varakaını zayi 
ettim, yenismf çıkaracağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. 
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* Şchreınaneti seyrü-
sefer ınerkezinden al
dığını şoför ehliyetna
nıeıni kaybettinı. Ye
nisini çıkaracağınıdan 
eskisinin hüknıü yok
tur. 
Halıcıoğl ı, Turşucu 

nıahallcsi, Fıstıklı çeş-

Sabite ., 

3 a 'r soıır·a .. 
• 

İstanbul düyunıı 
• • 

umumıyesı 

kalkıyor. 
Düvunu umumivede 

yapılacak olan·tasfiye
nin ikn1ali için muka
vele nlüddetinin bit
nıesine üç ay kalnıı:;;tır. 
l\lezkur idarede yapı
lacak olan son tasfive 
hakkında maluınat 

rica ettiğinıiz konıiser 
Zekai bev demiştir ki: -- Düyunu umumive 
idaresi mukavelesi mu
cibince bir sene zar
fında tasfiye yapmak 
ınecburiyetindedir. 

Bu tasfiyeden bir 
kısnıını yapnııştır. 
Şinıdi tasfiyeye tabi 
tutulacak « 30-35 » me
mur daha vardır ki 
tabii bunlar da müd
detin hitan1ında tas
fiye olunacaldardır.» 

Y eııi ,·agonlar 
ıs mayısta ilk 
defa işlemiye 
haşhyacak 

15 nıayıstan itibaren 
Ekspres yeni vagon
larla işliyecektir. Bu 
vagonlar memleketi
mize ilk defa gelecek
tir. Bunlar nıadeni 
olup tek kişilik kom
partimanları ihtiva 
etınektedir. Vagonlar 
ayni zanıanda diğerle4 
rine nisbetle çok ha
fif tir. Nafıa vekaleti, 
bu vagonlardan Ana
dolu hattına da geti
rilmesini talep etmiştir. 

!~u al•~ım iftar lam 
18 i 5 gm:edir. İmsak 
vakti ise ~ Ü :;3 uc<:ediı• .. 

sındaki teşrifatçı Hacı babayı, 
sabık bahriye muzikacılann
dan ve liihik modem saxofon 
culardan çukulata renkli bir 
zat var, onu filin hep çağır
mak ister. 

- Çağırması kolay ama 
acaba gelirler mi? 

- Öyle bir gelirler ld ..• 
hem yalnız onlar değil, elyevm 
avrupada bulunan meşhur 

"Jozefin Baker" hanım bacı
mız, bunu duyar duymaz, 
alimallah hususi bir tayyare 
ile derhal soluğu burada alır. 

** 
me sokak s numarada 

İhsan 

* § Port föyün1ü ye 
muhteviyatı olan Has
köy ahzı asker şube

sinden aln11ş olduğunı 
askeri vesikanıla nüfus 
tezkeremi de birlikte 
zayı ettin1. Yenisini 
çıkartacağım için di
(!er cvraklarınıla be
raber hükmü yoktur. 
Dainıi kariiniz ve abo
nenız Beh~et ·r;ıhir 

• 

i 



• 

Sahife 4 

lrAvuçkul 
Muharrir(: M.Tu~ 

. 

Bayraktarın . gözii açıldı 
Halkın da kendisine hürmetle 

· baktığını anladı 
-93-

- Hım! -dedi- burası 

fena! Ağa bütün işi 
senın omzuna bırakı
yorsa bir düzen kuru
yor den1ektir. Herif, 
hin oğlu hindir, kolay 
kolay çürük tahtaya 
basn1az. Şin1di onun 
düzenini anlıyalım. Bu 
adam - bana kalır a -
ya hali\ın içinde dolaş
maktan korkuyor, ya
hut işler aksi giderse 
lekelenmen1ek istiyor. 
Fakat biz ondan daha 
kunazız. Seni onun 
elinde küçülmiye bı
rakmayız. 

- Ne yaparsız? 
- Ne mi yaparız ? 

Her şey! 
- Hele birini söyle. 
- Bütün Rusçukluyu 

ayaklandırır, arkana 
takarız. Ağanın üç 
buçuk adamı şehirliye 
karşı mı kor? 

Bayraktar, hemen 
Kösenin ağzını kapadı. 

- Söyleme, söyleme. 
Ben ağanın yoluna 
seve eve canımı feda 
ederim. Siz de ona 
dostolun, dost yaşayın. 

- Sana zarar ver
mez hay hay! Seni 
incitmek isterse haşa! 

Bu müsahabeden 
sonradır ki Bayrakta
rın gözü açıldı, halkın 
kendisine pek hürmet
karane baktığını anla
mıya başladı. Tesadüf 
ettigi hemşeriler ekse
riyetle selamına duru
yor ve iltifat bekliyor
lardı. Kösenin sözü, 
görünüşe nazaran, do
ğru idi, ve Kadıköyüne 
gidip geliş, kendi rnev
kiini şayanı dikkat 
suretee değiştim işe 
benziyordu. 

Bayraktar, pek mü
teheyyiç bir halde evi
ne geldi ve içeri gırer 
girmez babasının sesi-

ni işitti. İhtiyar yeni
çeri, adeta bağırıyor
du: 

- Atın vurulmuş di
yorlar, inanrnadın1. 
Bindiğin at sapa sağ
lam ahırda duruyor. 
Fakat duınan çıkan 
yerde elbette ateş 
olur. Yolda başka ata 
n1ı binmiştin, ne oldu? 
İnsan başına geleni ba
dasına anlatn1az mı? 

Kösenin sözleri ve 
bir kısın1 hemşerilerin 
iltifatı, evelki düşün
celerini ta' dil etmiş 

olmakla beraber Bay
raktar, ruhen mütees
sirdi. Tersenkli oğlu
nun uydurduğu yala
na babasının da kan
dığını gorunce bu 
teessür, feveranlı bir 
hal aldı ve yeğit adam 
kederli bir sesle baba
sına cevap verdi : 

- Bu yalana sen de 
mi inandın? 

(Mabadiavr) 
• 
lngilterede ev· 
lenme yaşının 

tahdi i 
Londra gazetelerinin verdi

ği malümata göre İngilterede 
evlenme yaşını tahdit için bir 
kanun yapılmaktadır. Hali 
hazırda 14 yaşındaki bir er
kek ile 12 yaşındaki bir ka
dın evlenebilirler. Yeni layı
haya göre erkek ile kızın 
16 yaşını ikmal etmeleri icap 
edecektir. 

Lortlar kamarasında bu layıha 
iki kere okunmuş ve bu mü
nasebetle bazı münakaşalar 
vuku bulmuştur. 

Lort Salisburi, hükümet na
mına söz söylerken son za
manlarda 13, 14, 15 yaşlann
da evlenmenin çoğaldığını, 

hatta dört kızın 11 y~ında 
evlendiğini beyan etmiştir. 

Bir kaçakçı daha 
Haliç Fenerinde kiremit 

mahallesinde 19 numaralı Ha
san efendinin hanesinde gizli 
rakı imal edildıği haber alın
mış, dün hali faaliyette bir 
rakı kazanile teferruatı, 500 
kilo cibre bulunarak müsa
dere edilmiştir. 

ıcı t'\ M~~ffilRf 
! M.TURfWl • 

J -134-
Hurrem hanımfendi

yi derağuş eden kahya 
kadının meharetine ve 
hele ciddiyetine hay
ran olup kalmıştı. Za
vallı adıım, « Amur 
tribade » denilen sevi
ciliğin ledünniyatını 
Lilmedivi için, gtiya 
oyun olarak iki kadın 
arasında cereyan eden 

ateşin n1uanakayı alık 
alık temaşa etmişti. 
Lalinurun - kısa bir 
n1uhaverei aşıkaneyi 
müteakıp Nerimanı 
yatağa sürüklen1esi, 
hakiki bir erkek iti
nası ve hatta iştihasile 
onu soyn1ası, bin bir 
çeşit seda çıkararak 
dilini ) aknlaı11ası, 

;)On Saa'I: -
ey Sadı zade Serser'ifl&Jmln 

HATJ_.RALMI 

-5 Mart 

Mersin sürat postası ı 
(KONYA) vapuru 5 Mart ı 

Salı 12 de Galata rıhtımın• ! 
dan hareketle İzmir, An-· 
talya, Alaiye, Mersine gide
cek ve döni!şte T a.ş ucu , 
Anamor , Alaiye , Antalya, 
İzmire uğrayarak gelecektir. 

lıirader1er vapurları 
Karadeniz n1untazam 

ve lüks postası 

SAKARYA il Ne hikmettir ki 

Ayva ık sürat po tası 
[ MERSİN ] vapuru 5 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} u~ayacaktır. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır. Yük aluµıı~z. 

vapuru 6 Mart 

arşamba 
gunu akşamı Sirkeci nhtı
mından haraketle ( Zongul
dak, İnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireson, Tırabzon, Sürmene 
ve Rize) i kelelerine azimet 
ve avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkeci Mes
adet hanı altında acentalı
ğ\na mür caat . 

Telefon: İstmbul 2134 

LOYD TRİE Tİ TQ 
Limanımıza muvasal;lb 

A talja p stuı beklenen vapurlar 
( iNEBOLU ) vapuru 5 ~ ABAZİYE r vapuru 6 

Mart Salı 12 de Galata Mart Çar.şamba 1 İtalya ve 
rıhtımından hareketie[lzmir, Yunanistan) dan 

( VESTA) vapuru 6 Mart 
Küllük , Bodrum ' Rados , Çarşamba [ İtalya ve Yuna-
F ethiye, Finike, Antalya ] ya 

nistan) dan 
gidecek ve dönüşte mezkür ( P ALESTİNA ) vapuru U 
iskelelerle birlikte [Dalyan, Mart Pazartesi [ İtalya ve 

Marmaris, Sakız, Çanakkale, 
Gelibolu l va usrra yııc~kt:r. Yunanistan ] dan 

Yakında limanımızdan hareket 
l>aıata kop~ti b:ı.şında edecek vapurlar 

merkez acentesi. Beyoğlu 
2362 ( VESTA) vapuru 6 Mart 

Mes'adet hanı altınde da- Çarşamba günü 18 de [Bµrgaz, 
'rei mahsusada şube acentes: 1 Yama ve köstence] ye 
lstanbul ')7.10 (SEMİRAMİS) vapuru 7 

liııl---------.mıı, Mart Perşenbe giinü sabah tam ... :~!];~~: .. ·~ ~~~::~~: ~~=.~:: 
''"'"'"''''''• ( PALESTİNA) vapuru 12 

~ıım1ıırıııııı1111111111&111ıı1111111ıııı11uıuuı1ıın1111.ııuıııı:rn ın11nıB1PHıınu11ıı~ Mart Salı 15 te [ Samsun , l ŞEHXAZATj Trabzon ve Batum]a 
j Zengin ve rengin filiminin o:; Her nevi tafsilat için Gala
\ muvaffakiyetleri = tada mum ane (LoydTriestino) 
f~" AL HAM~ A ~ başlıca acentesine . Telefon _ ır' B yoğu 2127 ve ya Galata 
/ SİNEMASINDA = sarayında· &abık Selanik bon-

J berdevamdır. Aynı zamanda marşesi btuasınd ki yazıhane-
HAZIM ve VASFİ RIZA sine Telef Beyoğlu 2499 ve 

} beylerin KARAGÖZ lubi- f yahut Sirkecide Mes'adet ha
( yatı salonu kahkahalarla j nındaki yazı~anesine müracaat 
" ç nlatm'lktıt"ır ~ · cr-ı f ı· 11235 lnıııııuııııuııııı~ı-ıuuıoııııuııwıııı•'"''''""'"'-'"'"_""_··"-' ._.,F_,, __ e_d_ilm_es_ı._...,,~~=e=--o_n_s_t_an_b_u_ 

- AŞK ALEVİ 4 
RONALD KOLMAN ve VİLMA BANKİ 

nin son ve MODERN TEMSİLLERİ pek yakında 

OPF.RA[lA 
- . 

Türkiye ziraat oanka ı 
müfettiş · namzetleri 

müsabakası 
l Nisan 1929 tarihinde yapılacak olan imtihanla 15 müfettiş 

namzedi alınacaktır. İmtihanlarda muvaffak olanlara başlangıç
ta 120 lira aylık ile seyahat ve teftişlerde yol masrafından 
ayrı olarak 5 lira yevmiye verilecektir. 

Müfettiş namzetleri stııjlannı bitirdikten sonra müfettişlik 
imtihanı vererek müfettiş ol caklardır. İmtihanlarda ve teftiş -
!erde fekalade muvaffa"-iyet gösterenlerden ecnebi lisaııı bilen
ler bir sene müddetle Avrupaya göııderileceklerdir. 

Talip olanlar kabul •artlannı öğrmek için Ankarada ban -
kanın teftiş müdürlüğüne l?ulundukları yerdeki ziraat bankala
rından alacaklan beyannameyi dolc:lurarak göndermek ve ya 
blzz t vermek ııurefl. iiı'aı:aat cd bilirler. 

ayretzcde aşık .ef ıı
<liyi -oyuncular kadar
titretmişti . 

Bu sahne, tan1 . üç 
saat devam etti. Artık 
l~alinurun da, Neri
manın da oynayıp sıç
ramıya takatleri kal
mamıştı. Garip olan 
cihet, bütün bu didin
me sırasında ten1aşa

ger vaziyetinde kalan 
Hurremin de halinin 
bitik oluşu idi. İki ka
dın rolJerini yaparken 
o da tedrici bir reha
~·ctle oturduğu -·crık 

uyui'nıu:ı gibiydi. 
Nerin1an, haylı da İç

ki aldığı ıçın tan1 
n1estidi. Y cn1ck ıçın 
en1ir ·erirl·en : 

- Kttfir oğlan -dedi
bizi oynattın, sen sey
~~ daldın, değil n1i? 
Oyleyse at ol, katır o], 
eşek ol, dört ayaklı 
bir şev ol da beni sof-

• 
raya götür bakayıın. 
Hurreın, bu n1al:.'Lyu

tak teklife karşı hicl
detlenecek oldu. Çar
pa bir 111ahhlk haline 
ini ılfıp et111 ·k, hanını 

Hayvanlar ~deta kesilmiye git
tiklerini anlar görünürler 

-208-M!4haı'l'il'i: idris ,,fıdıtefi 
l'Uezbalıada yalınız sığır

lar tokınaklanmaz, l•oyun 
ve keçiler de kesilir. · 

Dikkat ettiniz ya, bu 
küçük hayvancıklardan 

bahsederken ((tokmaklan
mak) tabiri yerine (li.csll
ınck) fiilini kullanıyorum. 

<;ünkü burada koyunla
rı Lokmaklamazlar. Sebl'
bi de basittir. Dlr hayvanı 
tokmakla vs gördüğünıüz 
şekilde öldürınek için 
şöyle btiylo l~l üç dakika 
sarfı lazım. 

Yaklin, zamanın para
dan kıymetli addedildiği 
bu ınemlekelle yarıın da
Jdlmnın bile ehmmiyell 
vardır. Uç dakika da l<oca 
bir sıj)ır tokmaklıyan l•a
s:ıp ayni müddet zarl'm
da otuz, kırk koyunu bi
çaklıyabilir. -

Bakınız nasıl.

!Uezbahanın ( l) numa
ralı dairesinin (muayene) 
nıahalli olduğunu söyle
ıııi,.,Liın. Buı·ada kovun ve . -
keçiler sığırlardan ayrı 
kısımlarda muayene edi
lirler ve ellişer ellişer 

sürü halinde koyun kes .. 
nıek i<:in ayrı yerlere 
sevlrnd ilirler. 

Durası tıı)kı sığırların 
Irnnlarını akıltıkları mahal 
gibi nenişlir. Orlada gene 
sıjfırlarda olduj)u oibl ya
lak boyunca uzanan iki 
uzun tahtadan yapılmış 

bir nevi mengene vardır. 
Koyunlar !.ıuı·aya sev

keılildi mi orla da dolaşan 
<;ıraklar bunları yakaladık

ları o ibi yalak başına gö
Uiriirler. Zavallı hayvan
ların ayaklarını bir sıra ü
Zl'rinde ıııengeneleı·e sı

lu~Lırırlar. 
~e hikmettir bilinmez, 

hayvancağızlar kesllecek
h•rini anlarlar. Hiç muka
veııwt !JÖSL<'rmezler ve 
hat la boyunlarını acıklı 

bir tcv<'kki.il ile yalak ke
narlarıııa bile dayarlar. 

Siv,llı mesinclı•n ünil'or-. . 
malı koyun C<'llfıdı, hay
vanlaı· büy!Pcc sıralanclık
lan sonra, arkasında lıir 

yanMk ile valak hasına . . . 
!J<'ı:er. Kolunu hir iki sal
lar ve haşlan haşlıyarak 
saniye de bir k<'ll<' ı·es
nıcl• sureti ile kafaları 
sıralanmış lıayvanlurı gırt

laklar. 1· anındaki çırağın 

vazil'esi cellfula arn sıra ve 
islcılikçe irili ufaklı bl<:ak
ları vPı·ıncklen ibarettir. 

(' ırllaklanaıı hayvanlar 

ırtına yüklenip ye
nıek odasına götür
n1ek isten1i ·ordu. Fa-

" kat Lalinurun : 
- Ben de gemini ta

kavım! 
~ 

Diyerek hanın1a pey-
rev olması metanetini 
sarstı. Üzerinde, her 
biri başka mahiyette 
nüfuz shaibi olan şu 
iki kadının elinden 
yakayı kurtaramıya
cağını anladı. Semer
siz merkep rolünü 
kabul ederek, sade 
hir İç gömleJıile . 

can acısı ile depreşmez• 
Jer bile .. 

(:ünkü boydan boya ıı: 
zannıış yekııare mengı•n1 • 
arasında ün v<• arka ayııl• 
ları adam akıllı ıo;ıl\lt;;Lırıl • 
nııştır. Hi<;areler sadece 
vücutlarını tilrı•tmı•kltl 
il•til'a edeı·Ier. 

ı · anın yalaifa akma. ı 1-
<:in iki üç dakika bekle" 
nir. f.;ıraklaı· bu akıııll 
ameliyesini ı;abuklaştı,. 

"4 1 
mak için hayvanların ı.ı 
zel'lerine bile çıkarak taV 
yik ederler. 

Nihayet tamam haııeı·I 
verildi mi garip ve made• 
ni bir güı·üllü i~ililil'· 
Tavandan sarkan iki kalıJI 
zincire hayvanları bacali• 
Iarından sıkıştıran uztıll 
mengenenin uçları taJ;.ılıf• 

i'Uenueııe ile beraber, 
gırllaklanmış olan koy~~ 
lar üzüm salkımları gıb 
sarkarak havaya lqddıl'lfe 
lar, ve bu hava yolu i. 
sığır tokmaklama teşki!~ 
tında gördüj"jümüz CJI 
ayrı ayrı dairelere sevJiC" 
dilirler. 

(IUabadi var) 

İstanbul barı-
kasından: 

Martın 21 inci perşeııı"! 
günü saat on dörtte hissecla d 
ran hey' eti umumiyesi su~, 
adiye ve fevkaladede yekcl1 

ğerini müteakiben içtima ed! 
ceğinden asgari elli hisser 
malik hissedaranın müzakeralt 
iştirak etmek üzere yevıni ~ 
timadan bir hafta eve! bank•T' 
müracaatla duhuliye var~ 
almaları ilan olunur. Ruzııall"' 
müzakerat: ~ 

1 - 1928 senesi hes• .. uı 
raporlarının tetkik ve tas~ 
ve meclisi idarenin tebriy,..., 

2 - meclisi idarenin te' 
diden intihabı ve hakkı hutıJ'. 
!arının tayini, mürakip taylf; 

3 - Sermayenin bir ııı 

tezyidi. 

rac \'O, sine, tiyatro 

Darii.ttalimi nıusikİ 
İNCESAZ hey' eti 

Ramazanda her akşam Vet: 
necilerdeki salonunda terell' 
nümsaz olacaktır. 

ŞEHREMANETi BU AKŞApıf 

~ ~ saat 21,~0 1 
111 ÖL OüRUlf 

ıııı MU H ~eyyfl 
11111111 H AST ı 
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'!' Yeni tayyare ve mııciıli olan mıi!ıendis 
lq ayyarecilik aldı yürüdü. Bir laşmalan havanın estiği isti-
Pt illan gelecek, ki bu zamanın kamete göre vaziyet ve hız 
la. k Yakın olduğu gözüküyor, almaları lazımdır. 
~/Y~reler otomobilden, vapur Yere inmek için de aynı 

1 
Şomendüferlerden fazla ta- ihtiyaç mevcuttu. Bu sebeple 

k~tııüm edecek.. Buna artık her yerde 'tayyare istasyonları 
~ltısenin şüphesi kalmadı. Bu- şehir hariçlerinde , geniş ve 
b llkü vaziyette tayyareciliğin düz arazi üzerinde yapılır. 
b~ı tatbikat kusurları arasında Bir Fransız mühendisi, uzun 
~ tanesi vardır ki bu hava süren çalışma neticesinde bu 
k kıiye vasıtalarının her yerde mahzuru kaldıracak çareyi 
k~laylıkla tamimini biraz müş- bulmuş ve yeni sistem bir 
illleştiriyordu. tayyare icat ve imal etmiştir. 

d llu kusur da tayyare mey- (Antoğire) denilen yeni tay-
1:larıdır. Hava gemileri ge- yareler hususi tertibat ve üs-
t uçmak ve gerek havadan 'tten pervaneler sayesinde 
d~e inmek için geniş düm durdukları yerden bir metre 
taç' arızasız meydanlara ihti- bile yürümeden havaya yük-li gösterirler. 
ti avalanmak ıçın yer üze- selmekte ve ayni veçhile 
;de bir kaç yüz metre do- yere inmektedirler. 

Gümrükler umum mü
dürlüğü mübayaat ko
llıisyonundan: 
~ 1- Gümrüklerin ihtiyacı için 71 kalem defter ve evrak tap 
t2 teclit ettirilecektir. 
~ Bu iş kapalı zarf usuli üzere münakasaya konmuştur. 

~.h 1 münakasa 16 mart 929 ~umartesi günü saat 14,30 da 
" 1 acaktır. 
~!- Üçüncü maddede gösterilen saatten sonra hiç bir teklif 
~olunmaz. 

l'tıı Talipler şartname ile defter ve evrakın cins ve mıkda-
t0i:.&österir cedveli komisyon katibi nezdinde görebilir ve şe-

61ıı hülasas:nı ihtiva eden verakayi parasız alabilir. 
'ıt~ - Bu işi deruhte etmek isteyenler kanun ve talimata 
qt;afık olarak hazırladıklan teklif mekluplannı üçüncü mad

e Yazılı saatten eve! komisyon reisliğine vermelidirler. 
- ·-------

\lut1 el<'ktrikiy<' 

Jamiraiı 
I lektrik şirketinin 

~~.tı elektrikiyenin 
~ U.çük tamirahnı 

tVlecc~aııeıı 
d.iicrlerini 

el emceini 
illıntıdan mal 

. 0 ldueu fi.atla 
~ttQ cttiei hiç 
!ınscyo mcç
hu deeildir. 

Jt <?Peratör • 

li,~llL SEZAi 
ı J:'isıu1lJR ~lE~IELEI~i 
~; aıııe1~:~ıracaları ameliyat
td "I! bilcij ıj elektrikle teda-
91tr. ÖPJ ~ e ameliyat icra 
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Beyoğlu istiklal 
c'l.ddesı j • 

Hususi dersler 
hanenizde ve ya 

mektepte 

Son Saa~ 

Saat on üçü hiç çalar mı? 

Katiller kimlerdir? 
Görü:nü:şe göre biri Maks Landri 

öbürü de arkadaşı 
-68- Nakili: A. Cemalettin 

- ne dediniz? Katilin ismi 
Meryadek mi imiş? 

- Evet meryadekmiş ... 
Mösyö Müjetin aizı bu ü

şaat karşısında açık kaldı. 
Polis hafiyesi bir müddet 

derin, derin düşündükten son
ra alçak sesle: 

- Şu halde, dedi, merya
deki i!ıtiyar seyyah öldürmüş 
olacak! Öyleyal Mademki mü
ruruzaman dolayısile arkada
şınız adliyeyi harekete getir
miyordu, kızının k:ıtilini kendi 
el ile cezalandırmak is emiştir. 

- Hayır, m;;syö, benim ar
kadaşım, dindar bir adamdı 
ve bu itibarla elini hemcins
lerinden birisinin kanıyla 
kirletmek isLemezdi. O inti
kamını cenabı hakka havale
etmişti, Hakkında varmış ki 
katil yine başka bir katilin 
kurşunu altında can verdi. 

- Diğer katilde Maks 
Landri değil mi? 

- Evet Landridir ve Lan- 1 

drinin de bir şeriki cürmü 
vardır. 

-Ya? 
- Evet Maks Landri, Mer-

yadeki öldürürken, dış<1rda 
Mösyö Valbiyi öldüren adam. 

- Peki bu şeriki cürüm, 
ikinci katil kimdir? 

- Öjen kroşe ismindeki 
adam. 

- Öjen amcamı? 
- Ta kendisi. Nasıl olup ta 

sizin gibi zeki bir polis hafi
yesinin bu kadar vazih, bu 
derecede sade bir şeyi anla
mamış olmanıza hayret ediyo
rum. 

- Hakkınız var ! Ben de 
şimdi ılüşündükça bu adamın
da esrarengiz telakki edilebi
lecek bir çok harekatından 

şüpheleniyorum. 

- Sonra madam Maryade
ki de kaçıranlar bu adamlar. 
tabii mad.am Maryadck bütün 
bu şeytanetlerden, melanetler
den temamen habersız ve bi
günah bir kadındır. 

- Peki ama siz bu işe 

nasıl oldu da bukadar yakın
dan vakıf oldunuz? 

- Ben merdümgiriz bir 
adamım. Uzun hayatımda in
sanları çok yakından tanıdım. 
Bir çok tecrübeler geçirdim 
ve bu itibarla söylemiş oldu
ğum hususata iman edebilir
siniz. 

Bunun üzerine Mösyö Miyet 
Losten Pinana döndü ve ade
ta bağırırcasına: 

- Losten, dedi, ne yapıp 

yapmalı, Landri ile Öjen Kro
şeyi bir an eve! tevkif etme
liyiz. 

- İyi ama usta bu iki zatı 
tevkif edebilmek için her 
şeyden eve! onları bulmak, 
ele geçirmek lazım. 

Halbuki ... 
Kör adam T ostenin sozunu 

ikmal etmesine meydan bırak
ma dan: 

- Onları, dedi, istediğiniz 
zaman tevkif edebilirsiniz. Çün
kü her ikisi de «Blankenberğ» 
de bulunmuyorlar. 

- Blwenberkte ıııi bulu
nuyorlar, dediniz, halbuki biz 
dünyayı altüst ettik ama Mak
sı bulamadık. 

- Mevzuubahs olan iki şahı& 
«Dofeıı« otelinde «Gr.ı» ve 
«Hüben> namı müstearı altın

da ikamet ediyorlar. 
Kör olmasına rağmen bu 

kadar sarih havadisler elde 
etmiye muvaffak olan bu 
garip ve souk kanlı adam 
karşısında polis hafiyesi ve 
çömezi bir birlerinin yüzüne 
baka kaldılar. Netice itibarile 
kendilerine muvaffak.iyet yo
lunu şu alil adam göstermiş 
oluyurdu. Mösyö miyet ihtiyar 
köre beray nezaket: 

- İsterseniz kolunuza gire
yim de size şehre kadar refa
kat edeyim, diye sordu. 

- Biraz sonra hizmetime 
bakan adam gelip beni bura
dan alır. Sizler zahmet etme
yiniz 

- Verdiğiniz malumata te
şekkür ederiz. 

- Size bir sözüm daha var 
Mösyö Miyet. 

- Buyurunuz. 
- Şayet Mösyö Kroşeyi 

tevkif edecek olursanız ... 
- Tabii edeceğiz. 
- Bunu pek o kadar tabii 

bulmayınız, çünkü Mösyö Kroşe 
çok mahir ve kurnaz bir ca -
nidirj her ne ise şayet tevkif 
edece}c olursanız ben kendisile 
iki dakka başbaşa görüşmek 
istiyorum; bunu bana temin 
edeceğinize söz veriniz ba
kayım. 

- Mösyö Krofeyi niçin 
görmek istiyorsunuz? 

- Kendisiyle görülecek çok 
eski bir hesabımız var da .... 

- Pekala, Öjen amca tev
kif edilir edilmez size haber 
gönderirim . 

- Haydi yolunuz açık 

olsun! ... 
Mösyö Miyet ve Losten 

Pıjnan şehire doğru koşmaya 
başladılar. İki polis hafiyesi 
biraz sonra " Dojen,, otelinde 
içeriye giriyorlardı . Otele gi
rince Mösyö Miyet otelin sa
hibine yaklaşarak sordu : 

- Bu otelde mösyö Gro ve 
mosyo Hiiber isminde iki 
yolcu oturuyormuş. Kendile
rini görebilir miyim? 

- Bu iki zat biraz eve! 
hesaplarını görerek otelle ala
kalarını kestiler. Zannedersem 
11,30 trenine yetişecekler. 

Mösyö Gro otelden çıktı bile, 
lakin Mösyö Hüber kaliba 
henüz odasında ..... 

Mösyö Miyet dada fazlasını 
dinlemek i~temedi ve Losten 
Pimanla otel sahibi peşinde 
merdivenleri dörder, dörder 
atlayarak üst kata saldırdı. 

( Mabadi var ) 

\ Lastikçi HÜSEYİN HÜSNÜ şe~iki 
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Muhterem 
duralarım 

müşterilerimizin bayramlık şapka ve kun
son modaya muvafık ve ehven fiyatla 

ihzar eW&'h 1'zi arzeyleriz 

ı\t&~ 

FATTİ 

Sahife ô 

.,) e 

Amerikada yeniden 
filim yapmıya 

başladı 

FATTIY hatırlarsınız. Dört beş senedir beyaz perdeler üze
rinde göriilmiyen bu meşhur ve sevimli komik yeniden sinema
cılığa başlamıştır. FA TTİ, yahut asıl ismi ile (Roscoe) elyevın 
Amerikada bulunmaktadır. Orada ( M. G. M. ) şirketine gir -
miştir. Resmimiz FA TTI yi Hollivuttaki evinin kapısında 
gösteriyor. 

Telef on rehperi ile 
bulunan aşık 

Lili Daıııita ı-\ıııeril(afla da 
garip })ir ıııaccra geçireli 

Lili Damitan'n Avrupada geçirdiği mac-!ralar hakkında 
,eç-!n gün uzua boylu tafsilat vermiştik. Bu bahsa tekrar avdet 
:dişimizin sebebi son posta ile gelen Avrupa gazetelerinde 
rördüğümüz bir resim ve meraklı bir hikayedir. 

Lili Damita Amerikada da tuhaf bir hadisenin kahramanı 
ılmuştur. Bakınız nasıl! 

San'atkar Amerikaya (Konrad) isimli bir müe~lifin (Tahlis) 
atlı eserim oynamak üzere çağırıldığı için (Nh-york)a çıkar 
çıkmaz Bu adamla görüşmek istemiş, telefon katııloğunu açmış 
ve ilk rasgeldiği (Konrad) ismine telefon etmiştir. 

Koca (Nivyork) ta bir tane (Konrand) yok ya ... Lili Damita 
talebi üzerine kendisini ziyaret eden adamın muharrir değil 
bir başka ( Konrad ) olduğunu görmüş, fakat iki genç birbır
lerinden hoşlandıkları için alacak bu ziyaretlerin teaddüdünü 
ve birlikte y c:!I!layı intaç etmesini pek mahzurlu bulmamı<
larclıY . 

wıaçlafln Bahçekapıda Salih Necati eczanesinde 
1 • -1 ihzar ettiriniz. Reçeteleriniz taze ede-

viye ile, ciddi bir '~ikkat ve istikametle yapılır. Dakik idrar 
tahlili 165 kuruştur. .Hal. B 1 k "" Bahçekapıda Salih Necati ec-

ıs a 1 yagı zanesinde taze birinci morina 
balık yağının kiloluk şişeleri 90 kuruştur. Mağşuşiyetini ispat 
edene bin lira var. 

Üsküdarlılara müjde Sk~u~a~:!i~~ı :~-
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-

, . ... r ........ .,, o...t .... ..;ı- .,.,.ııu. 

' 



SALI · Telefon : 

5 
MART 

1929 

YAZ! İŞ~.ERİ 

is . 1102 
İDARE İŞLERİ 

is'. 3872 on 
• - • • 1 · .ı. .!. - " • 

ALEMŞÜMUL 
· MARKA an kuvvet şurubu Kansızlık, ademi iktidar, Rom3tizma, 

Sinir, Verem, Sirace ve Keınlk 
hastalıklarına nafidir. 

Emniyet sandı~ı 
dürlü~ünden: 

## 

mu-

Muaınclc N. İsmi 
31394 İki elmaslı yakutlu yüzük bir elmaslı 

111141 
l7430l 
16Wl7 

183646 
184177 
18SS6J 

kordon bir boroş Mösyö Maladas 
Bir altın saat bir altın bilezik saati Faika H. 
« altın saat Eatma Pakizen H. 
« çift ptrlanta telctaş küpe bir pırlan-
talı gi!~eş iğne Emine Selvet H. 
Bir pırlanta sıra taşlı yüzük (bir trşı noksan) MüfideH. 
Bir pırlanta tektaş yüzük Fatma Vasfiye H. 
« pırlantalı hurda saat bir bırlantalı 

pandantif bir altın kordon 
18S'7ıll Iki altın bilezik 40 dirhem 

Naciye H. 
Muhittin B. 

18Tl8S Bir pırlantalı pandantif 15 miskal inci 

18757'1 
Si 

iBS7 

bir inci yüzük Mürüvvet H. 
İki pırlanta yüzük Rifat B. 
Bir çift roza küpe iki roza yüzük 
İki çift ror: ı küpe iki roza yıldız iğne bir 

Nezihe H. 

roza tekt<ş y:izük Hayriye H. 
2028 Bir pır antalı yüzük Ferhunde H. 
2'224: « roia madalyon bir altın kolye 16 dirhem Esma H. 
2J5' Üç pırlantalı yüzük Azize H. 
2199 Bir pırlantalı ağraf bir çift altın kol 

düğmesi bir altın madalya 
ır;39 İki altın bilezik 

Hikmet H. 
Fatma H. 
Hatice H. 3'9'10 

4149 
4809 

53ii 
5796 

594') 
6071 

6368 
7154 

73ıj 

?397 
7739 
7661 
81.02 

8548 
l::343 
9201 

10468 

11161 
11283 

tJ.1913 
i1'9Jl 
:ı213a 
l301S 
';.3(ı9J 

13359 
13528 
1390t 

ı3987 
14095 

l41~ J 
t4174 
1 l01 
14280 

14372 
14424 
14443 
14607 

14626 
14741 
14b.S 

14:l86 

Bir roza ağraf 
« çift inci küpe bir pırlanta telctaş yüzük 
(< pırlantalı madalyon bir pırlantalı 

kol saatı 

Bir çift roza kuyruk iğne bir roza me· 
nekşe iğne bir roza kravat iğnesi bir 
çift roza küpe iki roza yüzük iki altın 

yüzük bir altın saat bir altın kordon 

(( (( 

Nadire H. 

Bir gümüş tepsi 1000 dirhem Halime 
Nazire H. 
Meliha H. 

iki çift roza küpe üç roza yüzük bir 
roza iğne bir altın saat bir altın kordon 

B:r roza çenber küpe 
» pırlanta tek gül güpe dört roza ger· 

danlık bir çift altın bilezik 26 dirhem 

Fatma Hür
müz H. 

Mustafa B. 

Bir roza menekşe iğne Mustafa 
Ayşe H. 
Zühtü B. 

» altın saat bir altın hurda köstek 
5 dirhem Servet H. 

kordon 15 Bir altın saat bir altın 
dirhem Mehmet Necati B. 
B:r pırlanta ay iğne bir pırlanta yüzük Hatice H. 

» roza yüzük bir ecnebi altını Celalettin B. 
» roza resimlik 35 dirhem Mir'et H. 

Bir roza kuş iğne bir pırlantalı kol düğ -
mesi takımı bir roza bilezik bir altın mar· 
kalı tabaka iki roza kravat iğnesi bir al
tın saat bir altın mercanlı mailalyon maa 
kolye bir altın köstek toka bir altın sikke 
kiğıda sarılı kolye parçalan 
Bir çift roza küpe bir altın saat 
» 'roza dal iğne 
» roza dal iğne 
.» roza yüzük bir pırlantalı kıravat iğ · 
nesi bir altın saat maa köstek bir altın 

Nevber H. 
Nazire H. 
Fabna H. 
Remzi B. 

bilezik saati Fatma Zahide H. 
Bir pırlanta tektaş yüzük Mehmet Mahir B. 
Bir çift roza küpe bir roza yüzük iki al-
tın saat iki altın köstek bir çift roza küpe Sason Ef. 
Bir pırlanta kabak çiçeği iğne Numan Tahir B. 
» çift roza küpe F'ikriye H. 
» roza tektaş yüzük Saime H. 

• » şal iğnesi Nigar H. 
~ki altın madalyon Ayşe Mediha H. 
Bir pırlanta pandantif ( altı incisi noksan ) Zehra H. 

« çift pırlantalı küpe HaticeFitnetH ı 
İki çift roza küpe iki roza iğne bir roza . 
yüzük Ferhunde.H 
bir çift roı:a küpe bir altın saat E. Ruhsar H 

(( pırlantalı pandantif bir çift roza küpe 
« pırlantalı yüzük bir elmaslı saat N. Nazire H 
« roza incili ağraf Ayşe hanım 
« liralık ziynet altını 85 drehm gümüş Samiha H 
« çift roza küpe Hikmet H 
« pırlantalı yüzük ve bir taş bir altın 

bilezik saati 130 dirhem İfakat 
sekiz miskal inci S. Cafer 
3,5 dirhem inci Ayşe 

bir roza yüzük ortası yakut Rifat 
« pırlanta tektaş yüzük üç altın saat 

iki altın köstek T. hüsnü 
7 dirhem inci Racih 
bir çift roza küpe bir roza iğiıe Mustafa 
bir pırlantalı paudantif bir roza tektaş 
küpe bir pırlantalı salkım tek küpe altın 
bir altın tabaka bir altın mineli kutu bir 
altın kordon iki altın köstek Ayşe 

Bir roza yanın gerdanlık Ahmet 

H 
B 
H 
B 

B 
B 
B 

.H 
B. 

da oıacar<. 

• 1 

Devlet de{mir · yolları ve limanları 
umumi müdürlüğünden: 

lstanbul ticaret müdüriye· 
tinden: 

İstanbul umum ekmekçi, fı· 
rancalacı ve fırıncılar esnafı 
cemiyetinin idare hey' eti inti· 
babı 4-3-929 Pazartesi günü 
Karaköyde Havyar hanında 

kain cemiyet merkezinde icra 
ve saat ondan ondörte kadar 
intihaba devam edileceği ali· 
kadarana ilan olunur . 

Samsun, Sivas hattı üzerinde kain Musaköy İstasyonundan hattı mezkürun Kayseri, Siyas 
hattı ile mültekası olan Kalın İstasyonuna kadar olan .. takriben 80 kilometroluk bir kısmın 
inşaatı 18 mart 929 tarihine müsadif pazartesi gününe kadar münakasaya vazedjlmiştir. Talip
ler mezkür günde saat on dört buçuğa kadar Devlet demir yollan yazı işleri müdürlüğünce 
kabul edilecektir. Bu münakasaya ait şartname ve saireyi arzu edenler yüz lira bedel muka· 
bilinde Ankara Devlet demir yolları ve limanları maliye ve muhasebe işleri dairesinden terarik 
edebilirler. 

14946 
14977 
15000 
15193 
15202 
15235 

,. pulanta kelebek iğne (ortası sırça) Emine 
,. çift roza küpe bir gümüş ayna Hatiçe 
İki altın bilezik bir ı altın kolye Samiye 
Bir roza yüzük bir ~!tın bilezik 3,5 dirhem Nesibe 
» çift roza küpe Hacer 

H. 
H. 
H. 
H. 
H. 

» roza kuş iğne bir roza tektaş yüzük 
bir çift altın bilezik Fatma Pakize H. 

15353 bir pırlanta ay iğne bir çift pırlanta gül 

15364 
15376 
15462 
15489 
15528 

küpe bir elmaslı saat Ay.r;e H. 
Bir roza dal iğne Fatma Zehra H. 
» elmaslı bilezik saati Hatice Şadiye H. 
•• çift roza küpe c Ayşe H. 
» pır;anta ağraf rlo Hikmet B. 
» roza sepet pantantif bir roza yüzük 

bir altın bilezik saati iki altın bilezik bir 
altın kolye bir çift kol düğmesi bir altın 
incili kolye bir pırlantalı iğne 500 
dirhem gümüş Ayşe Melahat H. 

15577 Bir a'.tın çift roza küpe iki yüzük bir 

Bel ağrısı 

Siyatik ağrıları 

Cilde temamiyle nüfuz ederek ona ~a.th 

1>ır sıcaklftl veren 

'' Spirosal ,, mahlulü 

teskin eder. 

altın saat 3~0 C:irhem gümüş Şerife Refia H. 
15609 Bir calar s:ıat bir altın saat bir altın köstek 185 

bir Şat!cn 11,5 dirhem Mustafa Kadri B· 
15613 Bir rcza pantantİf Hulüsi Ef. 
15635 « inci gerdanlık <bir pırlantalı iğne iki 

altın s:ıat bir altın k:ı leın Aslı Melek H. 
15681 
15744 

Bir çift roza l:'.:!'e ı Em'.ne 
« p ırlantalı g<>rdanlık "l<i roza yözük 

b;r p ır'.antalı yi!?.::k bir elmaslı saat b:r Emine Kad-
altun kordon ı riye H. 

15773 B!r çift ro:ı:a gül küpe Saime H. 
15785 ' « pırlanta dal iğne Münevver H. 
15786 « roza kuş iğne ·ı İfakat « 
15790 « pırl.ıntalı iğne Emine Mela-

15845 
15857 
15863 

15957 
15963 

16003 
16007 
16008 
16009 
16010 

16282 
16316 
16397 

16411 

16416 

16425 

16427 
16455 

16532 

16540 

16541 
16549 

hat H. 
« çift roza küpe Nimet « 

Bin a!tı yüz yirmi dirhem gumuş 
Bir çift roza gül küpe bir roza iğne 

İlhan Hakkı B. 
Mehmet Talat 

ALi B. 
İki pırlantalı yüzük Fatma Saime H. 
İki çift roza küpe iki roza yüzük bi.r 
roza iğne bir gümüş kemer Bahriye H. 
İki roza yüzük 105 dirhel!I gümüş Necmiye H. 
Bir roza boroo, Emine gülşen H. 
Bir çift rOEa kÜ!'e Nazime H. 
Bir roz:ı bilez:k · " 1 Nebile H. 
185 <!:rhem gi.'mi:ş bir roza yüzük b;r 
altın iğne Nizametün B 1 
bir · altın saat AyşeBehice H 1 

» gümüş tas Rehnuinn H ' 
İki -ptrlantalı t.af"ak iğne bir roza menekşç 
iğne bir pırlanta:lı d!tl -iğne bir roza yaprak 
iğne 8 roza düğme (beş parça) bir çift 
başlan roza r all~ bilezik dört altın 
bilezik biraltm kemer bir altın saat bir 
altın köstek bir altın kemer Asım B 
iki ro?a pan<larttif üç roza yüzilk bir 1 
çift roza küpe · ~ E. Nazire H ' 
İki • rN:ı yüzük bir Çift roza 'küpe bir roza 1 

kravat iğnesi Hulusi B 1 
Bir çift roza kilpe · bir roza yiizök bir ·· 
elmas saat bir ·::ı.'t.~ kolye Ayşe 

Bir çift roza yüriik t Makbule 
iki pırlanta tektaş yilzlik bir pırlanta 
akar pandantif bir altın saat maa 

H 
H 

kordon 29 dirhem. Muazez H 
Bir roza tek taş yüzük iki altın saat bir F eriser H. 
altın kordon 7 dirhem 
Bir roza yüzük bir altın 
yüzük 

saat bir altın Fatma Ül -

Bir roza kuş iğne 
Bir pırlantalı cl<ll iğne bir çift 
bir altın saat bir aft:ın kordon 

vıye H. 
Halet H. 

roza küpe Nazire H. 

16635 Bir çift roza yüzük Leman H. 
16676 « « « küpe - Halil B. 

Yukarda isimleri muharAıf zevat mücevherat muk:ıbilim:le 
emniyet sandığından istikraı Uııiş oldukları mebaliği vadesinde 
tediye etmemelerine mebnı .itini istikrazda tayin olunan ika • 
metgahlarına ihbarname gönderilmiş isede bulunamadıklarından 
tarihi ilandan itibaren .91 gün zarfında t_ediyei deyn ve ya 
tecdidi muamele eylem~d~kle~ ıtlWdirde merhunatı mezkürenin 
bilmüzayede s:ıtılacajl.i. ılan olunur. , 

il 
B~yoğlu istiklal caddesinde 336 numaralı ve hiç bir 

yerde şubesi olmayan m:ı.ruf 
• • 

ı N. AMiRALI kMnı.dil.li11·~ ım~ıit~~al§t 
Bu kerre bayram münasebetile büyük bir istok celbe
dcrek gerek yerli ve gerekse Avrupa erkek, kadın 
ve bilhassa çocuk kunduraların , müşterini kiramına 
2:-zi!e kesbi şeref eyler. 

l.> eı e.: matbaası müdürlüğünden: 

Fransız edebiyatı 

Antolojisi 
Nakili: Reşa'C Nuri 

On birinci asırdan on beşinci asır sonuna kadar yetişeıı 
Fransız şair, edip ve mütefekkirlerinin en müntahap eserle· 
rinden alınmış parçaları ihtiva eder. 

Fiatı 50 kuruştur 
~~~-~~~~~~~~-~~~~~~~~~~--------

Veresiye 
Haft~lık 

ı a~"iıtıe 

7r::. _'l\Uf'US 

Ya'tQ 

~oc:; ·um -Wlanlo 
~ıusamba 
.... <l ı ·rJe SÜ 

l-\ a ".a< 

Cocu!<e1~i~P.~ 

Hazır 

ısmarlama 
Bayram günleri tekarrüp 

etmezden eve) muameleni
'zin 24 saatta ikmali için bu 
ilanı kesip Eminönü karakaş 
hanı tahtında 15-16 numa· 
raay müracaat ediniz. 

1 Damla 

PERTEV 

Esansı 

[ 0?ıe~~?~a~:l~~b~~~I 
ğukluğu, idrar darlığı, pros· 
tat. ademi iktidar, ve belge~· 
,şel<liği seria.ıı ve elit ile fregı· 
yi ağrısız tedavi eder. 

Karaköyde Börek·. 
fırınııs rasında N. 34~1 

'ioıı S" rı t i11 ·ilri11 ta r~(ı•.'i 1 

6ıncı sahifede 
Sinci « 
4üncü « 
3üncü « 
2nci « 
linci « 

Kurıı:i 

santimi :t5 
(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

50 
80 

120 
200 
400 

Telgı:af: İstanbul Saat 
İlan muhteviyatına dikkat t 

olunmakla beraber bu husus 
mes'uliyet kabul edilıneı. 

Gazetemizde intişar edeJ1 
bütün yazıların hakkı 

mahfuzdur. 

Abone sartları 
Vilayetler için; Senelik 1 ~gg 
altı aylık 900, üç aylık t· 
kuruştur. Ecnebi memlek~tı 
ler için: Senelik 3000, 

aylık 1600, üç aylık 
900 kuruştur 

Ramazan 22 1347 

Takvinı 05 ÇiüneŞ 6,31 1 Akşanı ıs, 3z 
Mendilinizi bi:- hafta Öğle 12,26 )'atsı 19'5.3 
muattar k-ilar. ikindi 15,38 Imsalc 
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• 
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