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Sütlücede bir genç kız elektrik cereyanile öldü. 

Asri hal bu sene yapılacak l-Iavalar Yağışın doğurduğu felaket MÜNDERİCAT 

u 
o Acmak icin be-

1 
J , 

.2 - nci sahifemizde: 
Telgraf, Polis haberleri, 

YC saırc 

llcere tecnn~r w~ıri 
istimlak ediliyor, hali 
türk mimarlar yapaca~ 

hemehal kar 1 

lazım! 
Havaların güzelliği devam 

etmektedir. Hararet dün gece 
( + 2 ) ye, bu sabak ( + 4) e 
kadar yükselmiştir. Marmara· 
da ve İstanbulda rüzgaar mü· 
tehavvil ve mutedil olacak , 
ekseriyetle cenuptan esecektir. 
Hava kısmen açık , kısmen 
bulutlu olacaktır. 

1 
Bir çok binaları kar 

suyu istila etti 
3 - ncü sahifemizde: 
Günün tarihi, Kari sütnunu 

Seyit Ali reis, Orta oyunu. 

4 - ncü sahifemizde: 

~etin , ,.;.'· 111!""'""!!'!!"~-~~~~'!""'-~---!!!:l~ ~tarafın· · - ~ 
· llari bir hal 
~karar 
t~ evelce ' 
~tı. Bu 
~e kabul e· 
~Yeni büt· 
~ gözden 
~"\1realer bu 

.... 

~ içintah· 
~t lconuima· 
~. görerek 
it lllfası ta
~~un te-

~ .Ilı' eyledi· L---------------
~ ili tannet· 
1:. •le.-di. Ala- Keresteciler yaııgııı yeri 
~ drw erkanı Emanet bu fik- nnın Avrupadaki mümasille
~ doğru olmadiğini, inşa· rine bakarak bu işi pek ala 

lııı ııene zarfında başlan· becerebilecekleri beyan edil-
~ kut>vetle muhtemel bulun· mektedir. 
"'tllnıı söylemektedirler. Proje yapılırken Emanet 
t llıa taktirde hal ne şeraitle bir taraftan halin yapılacağı 
~tır? K eresteciler yangın yerini İs· 
t ~mız malumata göı e, timlalc ile meşgul olacaktır. 
t ltıaı.et hey' eti fenniyesi el- Bütçeye bunun için icap eden 
ı~'lııı ltaı proje ve planlarının tahsisat konulmuştur. 

111 
ili ~rtnaınesini ihzar ile Bundan sonra hal inşasına 
~~ bulunmaktadır. Bunun talip bir ecnebi gurup arana-
L -ıılini müteakip bir müna· cak ve inşaat ihale edilecek· 
~a. 1 k · · tir. Halin bedeli, getireceği 
iııı~ açı aca ve proJenın varidattan tefrik edilmek su· 

ilıalc edilecektir. 
h liı.( projesinin ihzarı için 
~"°lcte.ı mütehassıs celbine 
~Ilı oldu~, Türk mimarla· 

retile ödenecektir. Emanetin 
bu şerait dahilinde talip bu· 
lunmakta müşkülat çekmiye· 
cej!i zannedilmektedir. 

-

Alakadarlar bulutların git· 
tikçe ziyadeleşecğini ve yağ
murların başlıyacağını söyle· 
mekte, bir iki kar daha ol· 
duktan sonra bahara kavuş· 
cağımız kanaatınde israr et
mektedirler. 

Kar münasebetile kapanmış 
olan Şark demir yolları hattı 
henüz açılmamıştır. Dün gön
derilen imdat makinesindeki 
ameleler sayesinde Hadımkö • 
yüne kadar yolu açmak kabil 
olmuş, burada saplanmış olan 
kar makineleri kurtarılmış, ve 
Kabakça istikametinde yolu 
açmıya başlamışlardır. 
Akşama kadar yolların açı· 

lacağı ve trenlerin gelebileceği 
zaıınedilmektedir. 

Ekalliyet mek -
teplerinde maaş 

Ecnebi ve ekalliyet mektep
lerindeki Türk müallimlerinin 
hali hazırdaki maaşları kMi 
deracede olmadığı cihetle bu
nun tezyidi için maarif ema • 
netince tetkikat icrası karargir 
olmuşlur. 

'"l~eşebhiis Bu şayıalar acaba doğru mu? 

4'emleketimizde 
tan geçtikçe 
Fazlalaşıyor 

~-.... $ 7 -· 

IR2ruı~w<U\.wa il}Jırr&ce®. lt 
işi tetkik edilmeli ve 
Yunan parmaeı ('llup 

olmadı~ı araştırılmalıdır 

llepinıiz i
tiraf ediyor 
,... şikayette 
h ul unu yo
rıız ki bu 
Sl'IW kış ÇOk 
fazlıı dt•vaın 
(•( li. 

ı•azla kar 
~ '' fazla de
vanı cılen 

k ı :; lwreket 
uelirir der
ler ama hu 
der<• cc si d(; 
kcsclcd ha .. 
fi fi el llH'kl Cll 

' 

YI' hastalık ,;oJrııınu ka yıkl a 

tl'iılikcsin<lcn başka bir 
ıı1tlic<• v<•rınivor. Hu sNıe 
karın fazla yağıuası hu
nıınla Jrnlıuadı, arsaları 
çukur• -yel'lerdcki lı inala
rııı ha ::; ıım yeni biı· lıchl 
a<; lı: 

Su baskını. 
Jl•ı • l•adist•, bilhassa 

nwcrası olııııyaıı scnılier

d<• ktfıuliııi uöstcrnwkl<•
dir. 

l\lı•sPhl Sirl;.ccide Röp
rüHi J ıanııı ıııalızPnlcı·i 

Yeni belediye 
aza namzetleri 

C. H. F. müfettişi Hakkı 
Şinasi paşa yarınki ekspresle 
Ankaradan avdet edecektir. 
Y arm saat 14 te Hakkı Şinasi 
paşanın riyasetinde fırkanın 

kaza ve nahiye reisleri topla· 
nacak ve fırkanın yeni beledi
ye namzetleri kendilerine bil
dirilecektir. 

Namzetlerin isimleri, yarın 

akşam matbuata da verile -
cektir. 

Rusyaya ihracat işi bitti, 
fakat dedikodusunun arkası 

henüz alınmış değildir. Bu 
sefer ortaya atılan rivayetler 
doğru ise, bu işte Yunanlıla • 
rın memleket iktisadiyatımızı 
hırpaladıklarını kabul etmek 

Rüsumat memur-
ıa.z.mdır. Rivayetler şu şekil - } 
dedir: · ları seyyar aşıyor 

<\ııı /" lr(l e ı bankacılık mektebi 
S ebesi ve imtilıun lıey 'eli 

•eı:.b:.. Zamanlarda hususi te· 
lttııçt ~r~e hayata atılan 
l~dı '-'"İlnız çoğalmıya baş· 
~ k~a.lk arasında eskiden-
1\i, illdeşen bir zihniyet vardı 
~ a.llıılar çocuklarını yetiş
~İt~ e" onların istikbalde 
~l!tei('-leınur olac~klarım dü
~~ Çocuklarını bu hayata 

p 8.tdı. 
llt. ölk•t b .... k "'d-.. uyu inkılabımızla 
~~ kalkan bu düşünce, 
)~- elcette g·· .d 1 ..,._. . uzı e unsur ar 
Ve a..~ e&ıne iınkan verdi 
it~-...& Zil 
l ~,Clrıu lli~nda memnuniyetle 
'ttl! ,._ kı, husüsi teşebbüs
tiln_ -eıı t tb"k t. ~ek a ı at yollarını t ~ du ve ~çınak için hiç 
"'"-Ilı rulınıyor. Bu arada 

lkinc:>i sahifed.ı) 

Rusyaya ihracat kar.J.ı bir Rüsumat dairelerince me· 
iştir ve sırf ortadaki ticaret murların daima bir kalemde 
muahedesi dolayısile tarafeyn ve ayni vazife ile iştigal et-
mütekabilen bazı noktalardan meler! muvafık görülmemiştir. 

( l\labadi ikinci salıirt•d(· ) 

Kaılııı lıavalar i~ ili(Jt' yüz tutar· ıutıııaz st'ıı dı· 
sol'fuk dıırnııya ha)laılırı. 

- ~ededn't ,,. 
- Öyle ya, bundan soı•a nıımrlar nı1111Lıızanı ı1tt i~-

lcr, senin de bizi hatırlamana lii1.u111 kalmaz. 

Çünkü bu suretle o memur 
dairenin umumi vaziyet ve mu· 
amelelerini kavrıyamamaktadır. 
binnetice vukuf sahibi memur 
yetiştirilememektedir. Bundan 
sonra altı ·ayda bir, katiplerin 
yerleri deyiştirilecek ve her 
hususta malumat sahibi olma· 
lan temin edilecektit. Fakat 
şimdilik bu karar münavebe 
ile tatbik olunacaktır. 

Kimsesizlere yurt 
Bundan bir müddet eve! 

Dahiliye vekaleti, İstanbuldaki 
kimsesiz, serseri çocuk ve 
büyüklerin geceleri barınma
ları için bir yurt tesisini em
retmişti. Aldığımız malumata 
göre, mahalle ihtiyar hey' et· 
!erine gönderilen yeni bir 
tamimde, mahallelerde kim· 
sesiz çocukların iskanına mü· 
sait bir yer o!up olmadı~ının 
tetkiki ite ne~:cenin sür'atle 
bildirl!mesir emredilm· ştir. 

gc•z ilebilecek bi r hal alan Köprülü ] ı;, 

varım ınctı•t• dcrinli!Jinılc 

su ile dolnııı~lur. 
Uunıın 11ibi bir çol;: CY· 

l<'riıı lıodruuıları da, lrn
yılda IJCZilehil<'C<'k birer 
ver altı sarannı andır-. . 
ıııakta ı lır. Su baskını, t•ri
yen lmrlardan hasıl oldu
{111 iç- in, ııı ırnles<'f, hunun 
on uıı<• !J<'ı,-<'bil<'('<'k bir 
çare dı• yoktur. Yeler ki 
lrnrlar bitsin ve topı•ak 
suları t•ms in. 

Alfabe davası 
intac edildi 

' Yazdığı alfabeden dolayı 
Türk Neşriyat yurdu müessis
lerinde: Naci bey aleyhine, 
Nudiye hanımın ikame ettiği 
dava «l» inci hukuk mahke· 
mesinde intaz edilmiştir. 

Nudiye hanımın iddiaları 
sabit olmadığından, mukavele 
mucibince, beş sene müddetle 
başka bir tabıa eser yazamı· 
yacağına ve masarifi muha
kemenin kendisinden alınma
sına krar verilmiştir. 

Serseriliğim in haııralıırı, 

Bir avuç kül , i\ için 

5 - nci sahifemizde: 
Sinema sü lunu, Dünya ~üunu, 

Saat " ı p ü hiç çahr mı? 

Kontrol edildi, 
44 danesi .. mu-
hürsüz görüldü 

Bir müddettenberi kontrol
larının arkası bırakılan oto
mobiller, dün ani olarak 
seyrüsefer memurları tarafın

dan muayene edilmişlerdir. 
Muayene saat dörtten altı

ya kadar şehrin Taksim, Ka· 
raköy ve Eminönü gibi üç 
mühim geçit noktasında ya
pılmıştır. Bu muayene netice-

nde «44» otomobil taksi-

1 

metresinin mühürsüz, «8» ta
nesinin de bozuk olduğu gij- , 
rülmüş, bu şöförler hakkında 

lazım gelen muamelenin ya
pılması . karar altına alınmış

tır. 

J 

Ben oğlumu isterim 

&ın&& c.dliiırn (\))U©\rr©\~ ~: 
Adliye koridorları.:qda , 
geçe11 garip bir hadi~e 

( -
Son günlerde 

İstanbul adli· --.a---s 
ye dairesi ko· 
ri d or la rın d a 
dalgın bir ta· 
vurla dolaşan 

yaşlıca bir ha· 
mm geçen gün 
garip bir ha· 
rekette bulun· 
muştur. 

Ceza mahke
meleri korido· 
runda tanıma
dığı bir zatın yakasına yapı· 
şarak: 

- Ben oğlumu diri isterim 
söyle bakalım, diri gelecek 
mi? 

Diye bağıran hanımın bu 
istizahı karşısında yabancı 

zat şaşırdı: 

- « Dur, hanım , yakamı 

bırak kimsin, kimden bahse
diyorsun. sen beni tanıyor 
musun, ben oğlunu tanıyor 
muyum, bakalım?» 

Demiştir. 
Bunun üzerine Hanım fer

yadı attırmış, şunları söyle· 

I 

• 



Sahife ? 
~ 

r 0 d 1 Telgraf.-tZffilf e j ·C11ber~ek'ıil 

iki iv/acar seyya- C .. d 
hının teklifi enev! e e 

Bir çok yerler dolaştıklarını 
söyliyen iki Macar son gün
lerde İzmire gelerek ora tay
yare cemiyeti şubesine bir 
teklif yapmışlardır. 

Bunlar kendi iddialanna 
nazaran, Hindistan ve sıcak 
memleketleri gezmişler ve bü
yük ormanlıklarda vahşi hay
vanlann filimlerini, bu yerlere 
ait manzaraları filime almış

iardır. Bundan başka ikisi de 
musi!d ile iştigal ederek filim
lerinc aldıklan hayvanlann 
seslerini de notaya almıya 
muvaffak olmuşlardır. 

Seyyahlar tayyare sinema
sında, bilhassa mekteplilerin 
isti'adesi için bu filimlerin 
gösterilmesini teklif etmişlerdir 

l~u ~a)ıalar acaba 
do,~ru nıu? 

(fl i l'İıH'İ salıil'('dPıı mahal) 

i:tifode ederler. Halbuki 
.ı!filradar !ar dan ha zı la nmn 
iddiasına nazaran, Rusyaya 
ya mz İstanbuldan ihraç e· 
d ecek 15.000 kilo deriden 
an..:ak 2800 kilosunu Türkler 
ihrı!Ç etmişlerdir. 

Mütebakısini vesika satın 

alan Yunanlılar ihraç eylemiş
lerdir. Hatta ortaya atılan _id
diaya nazaran, memleketimi
ze yeni gelen iki Yunanlı da 
bu işlerde dahildir. 

Bu iddialar meyanında, Yu
nanlıların sırf para kazanmak 
ıçın değil, memleket ikti
sadiyatımızı mutezarnr et
mek için milli bankalanrun 
yardımıyla çalısbkları da söy
lenilmektedir. 

Her halde bu şayıalar na
zarı dikkati celbetmeli ve a
lakadar makamlar tahkıkat 
icra eylemelidir. 

Sulh haki111liği ' 
30 lira maaşlı İstanbul 

ikinci sınıf sulh hakimliğine, 

müddei umumi muavinlerinden 
Sefik B. tayin edilmiştir. 

miştir:. 
- Ben kimim, ha? Beni 

bilmiyen var mı? Dertliyim 
dertli. Oğlumu tanımıyan var 
mı? Anlı, şan!., ~-iğıt mi yiğit. 
Eşi menrndi yoktur benim 
oğlumun. Elbet sende tanıya
caksın! 

' 

- Ne oldu? 
- Ne olduğunu kim bilir. 

Bana zahir• değil, gaip. Ama 
ben onu, bunu tanımam, evlii
c!ımı diri isterim! 

- İnşallah büyük hanım, 
inşallah! 

- Haz, ağzını öpeyim. Ba
na onu diri diri vereceksin, 
değil mi? 

Bu suale muhatap olan zat, 
yakasını hanımın parmakları 

arasında hızla çekip kurtara
rak « İnşallah! ) ı tekrarla yü -
rümiye başladı. Fakat, hanım 
hemen yetişti ve bu sefer de 
paltosunun eteğinden yakaladı: 

- Yağma yok, öyle kaçıp 
gidemezsin, a Efendiciğim? 
hem senin ağzından «İnşal
lah» ı işittim mi, işibnedim 

mi? Madem ki öyle dedin bu 
işi sen yapacak bana oğlumu 
bulacaksın. Ama diri olarak 
ha, öyle olmazsa yakanı elim
den bırakmam. Dünyada da 
iki elim' on parmağım yakan
da kalır! 

Bunun üzerine hanımdan 
ktııdisini kurtaramıyan zat 
a~a ',iJeşli: 

·- Ilır ak eteğimi, hanım, 
ded:, mübarek ramazan gü
nünde gunaha sokma beni. 
Oğlunu arıyorsun, sana: 

- "' bulunur inşallah.» 
Dedim. Bunu demekle oğ-

Ekalliyetler işi 
mühim bir 

safhada 
Atina, 4 - Londradan ge

len telgraflara nazaran "Tay
mis ,, gazetesi, Ak a lliyet 
mes'elesinin Cemiyeti akvam 
meclisinin bu seferki içtima
ında müzakeresinin mühim bir 
keyfiyet olduğunu ve Versay 
muahedesi mucibince teşekkül 
eden Avrupa hali hazırının 

muhafazası bu akalliyet mes
elesinin tanzimine mütevekkif 
bulunduğunu , bu hususta ce
reyan edecek müzakerelerin 
neşri icap ettiğ;ni yazmakta
dır. 

Patrikhane ve
kilini kov ular 

Atina, 4 - Yanyadan bil
dirildiğine ğöre (Köriça) daki 
Patrikhane vekili Arnavut 
hukumeti tarafından tardedil
miştir. 

Sofyada feci bir 
yangın 

Sofya, 4 (A. A.) Topanede 
havai fişek deposunda bir 
yangın zuhur etmiştir. 

Ateş sür'atle bütün binayı 
sarmıştır. Yirmi sekiz amele 
ölmüştür. 

Lübliyana sergisi 
Sırbistanın Lübliyana şeh

rinde vücuda getirilecek olan 
beynelmilel dokuzuncu sergi, 
mayısın otuzunda açılacak ve 
«9» hazirana kadar devam 
edecektir. Balkan piyasasının 
anahtarı mesabesinde bulunan 
bu panayır makine, zıraat 

aletleri, otomobil, fotograf ve 
optik aletleri. radyo, deri ve 
kürk, oyoncak, cam ve por
sil.!n musiki aletleri, altın 

mahkukat ve saire işlerile 

meşgul olan ~acirler için bu 
sergiyi ziyaret etmek, ciddi 
bir fırsattır. 

!unu bulup sana vermek üze
re pazarlık etmedik a ! 

- Nasıl etmedik? 
Hem diri olarak oğlumu 

bulacağına söz verdin. Pazar
lık oldu, bitti bile! 

- Allalı, Allah! 
- S:.i:ztnü bıt Efenc!i s:.ı:ü-

nü tut. Savabı vardır! 

İkisi de yanyana yiiri'.yorlar, 
koridorda bulunaniar, etraf
larına toplanıyor, kalabalık 

yolu kaplıyordu. Hanımın elin
den kolay kolay kurtulamıya

cağını aklı kesen zat, kurtul
mak için kurnazca bir çare 
buldu. Hemen parmağını uza
tarak, şöyle dedi: 

- Peki, dediğin gibi olsun. 
Bu işin yapılmasını ben şu mah
keme kapısında duran omzu 
beyaz apıletli zate havale 
ettim. O benden daha akıllı
dır, senin oğlunu diri diri 
bulur! 

- Hay Allah senden razı 
olsun efendi hazretleri 1 

Hanım, bu işaret üzerine 
mübaşire koştu, elinden kur
tulan zat ta soluğu merdiven
lerde aldı. 

İkinci olarak mübaşir, sonra 
yanına gelen herk~s: 

- « Ben oğlumu diri is
terim. Bana bulacaksın, değil 
mi?» 

Bittabi karşısında terleyip 
bunaldılar. Dertli hanım, ni
hayet tenhalaşan koridorda 
yakaladığı nazik bir zatın 
peşine takılarak, ona da su
alini tekrarlıya, tekrarlıya Ad
liye dairesinden çıktı .... Fakat 
o zat btı işkenceden nasıl 
kurtuldu. Orasını allah bilir. 

Son Saat 

J\1ltıl ı t1 ·lar 
Hronik~cıların 

• • 
mazısıne 

bir nazar. 
Hainane neşriyattan dolayı 

hakkında takibat yapılan 
« Hronika » gazetesi sahip ve 
başmuharriri dün ve bugün 
istiçvap edilmişlerdir. Muha
kemeleri ve tahkikat mevku
fen yapılacaktır. 

Verilen malumata göre 
Keşişoğlu ile Hronika gazete
sinin sahibi olan kadının ko
cası Sıtımat Haçopolo eski 
Rum patrihhanesinin iki rük
nüdür. 

Sıtımat Haçopolo evelce 
İstanbulda « Politiya » gaze
tesini çıkarmış ve istikJal 
mahkemesi tarafından zabı

tayı tahkir cürmünden iki 
sene h;ıpse mahkiım edilmişti. 

Hala eski harflerle 
muhabere mı? 

Tepe köyden l'orbalı 
J(avnıakaın vekili inı-

" 
zasile \Tiltıyet nıakn11-
11a hir telgraf gelnıiş- ' 
tir. 13u telgraf, J-\rap 
harflcrile yazılı11ıştll". 
Bu hal vilayetin naza
rı dikkatini celbctn1iş 
'c bu telgrafın böyle 
el'ıki harflerle ka vnıa-

" 
kanı vck<"ı.letincc nıi, 

yoksa tclgrafanede 111i 
böyle yazılnıış olduğu
nun tahkikına haşlan
nııştıı-. Neticede ınü
sebbip hakkında taki
batı kanuniyede bulu
nulacaktır. 

Tevkif edilen 
yangıncılar 

İznıirde yangından 
kurtarn1a ıncnıuru ol
duklannı söyliyerek 
kapıları çalıp halki 
rahatsız eden dört kişi 
tevkif edilıııistiı·. 

Borsada işsizlik 
Yakında Kambiyo Borsası 

acentelerinden. bir kaç tanesi 
istifa edece ki erdir. Bu istifaya 
sebep, Borsada iş olmaması, 
hatta yazıhane masrafının 

ı çıkm:ınasıdır. -----
Satıs varidatı 

Yeni Vilayet butçesine, sa
tılacak medrese ve mektep 

1 bina ve arsalan bedeli olmak 
üzere 15,000 lira vazedilmiştir. 

Vilciyetin hissesi 
İspirto ve meşrubatı küuliye 

inhisarı vilayet hissesi olarak 
yeni vilayet bütçesine 24,000 
lira konulmuştur. Geçen sene 
bu fasla 30,000 lira vezedil -
mişti. 

Seyyah geliyor 
Dün akşam gelen Roterdam 

seyyah vapurundan sonra bu
gün de Nivyork ve Stoklant 
isimli seyyah vapuru daha li
manımıza gelecektir. Bunlarda
ki seyyahlar üç gün kadar 
şehrimizde kalacaklardır. yarın 
da Stella Polaris vapuru bek
lenmektedir. 

Sergılere dogru . 
Avrupamn muhtelif mer

kezlerinde açılacak olan tica
ret ve sanayı sergileri için 
ticaret odası şimdiden alaka
darların nazarı dikkatini celb
etmiştir. Bu sergilere malla
rıyla iştirak edecekler bulu
nacakları gibi sırf tetkikat 
için gidecekler de buluna
caktır. 

.Leldit ve sadakai 1 

Fıtnnızı Tayyare 
cemiyetine veriniz 

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

lf-
F ı tra mıKtarı 

Ala Evsat Edna 
Kuru5 Kuruş 

Buğdaydan 33 30 
Arpadan 42 40 
Hurmadanl36 104 

11 Üzümden 156 130 

Kuru 
26 
o 

78 
104 

tahkikat.henüz 
bitmedi 

Kadriye hanım ve arkadaş
ları hakkındaki tahkikata de
vam edilmektedir. 

Evelki gün Süreyya bey is
minde eski meb'uslardan biri
le polis komiserlerinden Mus
tafa efendinin de maliımat!a

rına müracaat edilecektir. 

Fethiyede 
asarıatika 

Fethiyede bazı eın
vaıi nıetrukevc ait 
evlerde asaı:'ı atika 
çıknııştır. .Bunların 
içinde büyük Iskcnderc 
ait << t2U» para ile «D» 

Osnıanlı, yüzü geçen 
Bizans altını, gene Bi
zans ve Ronıaya ait 
bir çok eski . paralar 
bulunnıuştur. 

Nihat_ve Zeki 
beyler için 

l{iliznıan civarında 
yanlışlıkla bir jaµdar
n1a neferinin attığı 
kurşunla şehit o!an 
kavnıakanı Nihat ve. -çoban oğ"lu Zeki bey-
lerin hatıraları için 
bir abide dikilnıesi 
tasavvur cdilnıekterlir. 

Hilaliahmer 
mütemadiyen 
yardım ediyor 
İstanbul Hilaliahmer reisi 

Ali paşanın verdiği izahata 
nazaran, cemiyet, geçen sene 
içinde darlık sahasındaki 
muhtacine 600,000 liralik 
yardımda bulunmuştur. Bu 
hafta içinde de bir milyon iki 
yüz bin kilo buğday almak 
üzere münakasa açılmıştır. 

Bunlar, tohumluk ve ye-
meklik olerak Anadoluya 
gönderilecektir. 

Kadın birliginin 
balosu 

Türk kadın birliği 
balusu « 14 » n1art per
şen1be akşan11 ~f ürku
vazda pek güzel bir 
şekilde verilecektir. 

Kadir mevludu 
Kadir gecesi Aya

sofva camisinde Atüf
tülük tarafından şeh
rin en güzel sesli 
hafızlarına ınevlut 
okutturulacaktır. 

() ğoce caıni sabaha 
kadaı· aç k kalacaktır. 

6 Mart 

. -rı~ Bir vak'a 
h ·) d San' at aleminde 

oiomo 1 e müessif hadise 
Uuntu/an kıy- Güzel san'atlar akademisinİ~ 

geçen akşam "47,, nci de\'rl 
metli canta nasıl " senevisi münasebetile verileo 

bu,lundu.? balosunda muessif bir had' 
İse olmuş , muharrir Ahıııet 
Haşim beyle Peyamı Sefa Dün sabah, seyrüsefer mer

kezine müracaat eden Fabna 
adlı bir hanım, numarasını 

hatırlamadığı bir otomobilde, 
bir çanta içinde 7001iralık mü
cevherlerle 75 lira unuttuğunu 
bildirmiştir. Şoförü gorurse 
tanıyacağım söyliyen bu hanı
ma şoförlerin fotografları gös
terilmiş ve hanım bunlardan 
birini teşhis etmiştir. Bu şoför 
7 - 355 numaralı otomobil şo
förü idi. İsmi Zihnidir. Zihni 
efendi istiçvap edilmiş ise de 
bir şey görmediğini söylemiş, 

fakat bir defa da muavini
nin istiçvabını söylemiştir. 

Muavinin ismi Hasandır. 
Memurlar Hasanı, çanta ile 
beraber evinde bulmuşlardır. 

Para ve mücevherler ele geç
miştir. Bundan altı ay e~el 
bu otomobilde bir şekerci 
« 12000» lira unutmuş, para 
şoför tarafından görülmeden 
otomubilin içinde bulunmuştur. 

ok feci! 
B i r genç kız 

elektirik yüzün
den öldü 

Dün gece saat «2» de, 17 
yaşında genç ve kıymetli bir 
hanım elektirik cereyanına ka
pılarak ölmüştür. 

Bu hanım Sütlücede Kerim 
paşa yalısında oturan deniz 
fabrikalar umumi müdürü Ce
lal beyin. kerimesidir. 

Dün gece saat ikide abajura 
elektrik ampuliı takarken 
kontakt husule gelmiş ve genç 
kız bir an içinde kömür gibi , 
simsiyah kesilmiştir. 

Çarpıştılar 
Şoför Sabrinin idaresindeki 

3657 numaralı otomobil ile 
Cemalin 6323 numaralı oto
mobili dün Pangali•da müsa
deme etmişlerdir. Her iki oto
mobil hasara uğramıştır. 

Kanlı kavga 
Eyüpte Çömlekçilerde otu

ran arabacı Fahri ile Defter
darda sakin Ahmet dün bir 
alacak yüzünden kavgaya tu
tuşmuşlardır. Kavgaya balıkçı 
Hüsnü müdahale etmiş, bu 
müdahaleden sinirlenen Ahmet 
Hıisnüyii bıçakla sol böğrün
den yaralamıştır. Carih yaka
lanmıştır. 

İki hırsız 
Dün gece saat dörtte, Kü

çükmustafapaşada Mehmet İr
fan efendinin tütüncü dükka
nının asma kilidini kırarak 
içeriye giren İsmail ile arka
daşı Ruşen cürmü meşhut ha
linde yakalanmışlardır. 

Sopa ile ... 
Hasköyde Hacı Şaban ma

hallesinde sakin Ahmet ile 
Rizeli Mehmet kavga etmişler, 
bir birlerini sopa ile fena 
halde döymüşlerdir. kavgacılar 
derdes'\: edilmiştir. 

Okmeydanında 
Okmeydanında amavut Mu

sanın ahırına dün gece hırsız 
girmiş, beş koyun ile iki keçi 
çalmıştır. Şüphe üzerine Ka
sımpaşada oturan Nakip ile 
Kemal isminde iki kişi yaka
lanmıştır. 

İki Otomobil çarpışh, 
iki mecruh var 

Dün gece Beşiktaşta feci 
bir otomobil kazası olmuştur. 

Gece saat ikide Bebekten 
gelmekte olan şoför Celalin 
idaresindeki 1394 numaralı 
otomobil ile Ka,.aköyden gc-

bey arasında kısa bir mün3' 
kaşayı müteakıp muharrirler
den Necip F azil bey ile Ahınet 
Haşim bey arasında tokat 
teati edilmiştir. 

Fikir ve san' at için ga:ıete 
sütunlarında evelce yapılaJl 
bir münakaşanın böyle bit 
netice vermesini, biz teessürle 
karşılıyoruz. 

Ekmek nerhı 
Emanet, ekmek nerhini ba' 

dema Salıdan muteber olın~ 
üzere Pazar günleri tespit 
edecektir. Yakında hariçtell 
küllüyetli miktarda Un gele• 
ceği, bu suretle ekmek fiat• 
lannın bir az daha indiril&' 
bileceği tahmin olunmaktadır• 

İtalyan ataşenavab 
İtalva sefareti AtıY . 

şanavalı M. l\laroniniı1 
başka bir vazifeye 
nakli ve yerine· diğeı" 
birinin tayini ınükar~ 
rer okluğu haber alııY 
nııştır. -----

Ticaret odasında 
Ticaret Odası idare hey'etİ 

bugün öğleden sonra toplaoad 
rak ruznameye dahil meva 
üzerinde müzakeratta buluna' 
caktır. Bu meyanda antrepolar 
mes'elesi de mevcuttur. 

Borsa kanunu 
Yeni Borsa kanunu tastı1' 

edilerek bayramertesi Maliye 
vekaletinden Borsa komiser' 
liğine gönderilmiş bulunaca1'' 

b. o 
tır. Yeni kam,nun Kam ıy 

Borsamızın inkişafında büyii1' 
bi.ı amil olacağı söylenilmek' 
tedir. 

:?ostada zıınınet 
Ahiren denizli ve mülhll' 

katı posta telgraf şubeleriod_e 
bir müfettiş tarafından tefti' 
şat yapılmış ve 9 memurıı11 

zimmeti tespit edilmiştir. 

Tcsebbüs 
(Uiricni sal;il"eı!Pn mabtttl 

milli ve ameli bankacılık ı:ne~ 
tehi namı a;tında bir buçıı lı 
senedenberi amell banl<acıh 
tedrisile meşgul, ışimdilik vıııl~ 
fakat ileride büyük bir ~t 
hemmiyel alması melhuz bl 
miiessise görüyoruz. Bu ınü~~ 
sise son defa yetiştird:ı., 
beş talebesine evelki g 
icazet vermiştir. Şimdiye Jıl' 

b' 
dar hayata hazırlayıp ~ııııl' 
telif müessiselerde mevki aıe' 
malarını temin ettiği t ııJ• 
be adedi ise on beşi b • 
muştur. Genç bankacı!~ 
mızdan Cahit beyin . idıı 

1
, 

ettiği bu gibi müessıse tı 

detlerinin arttığını görJOe,, 
memleketin menfaati naı0111 

aynca bir zevk oluyor. ~ 

ıı' 
len şoför Bekirin 3587 oııolııı• 
ralı otomobili Beşiktaşta ~:de 
vay tevekkuf mahalli öoıl lif 

Yııo 
karşılaşmışlar, yapılan -sıı• 
bir manevre yüzünden ııııı 
deme etmişler-dir. ııf• 

Müsademe şiddetli 0!~ııı· 
her iki otomobilin ön kı· 13t• 
!arı parçalanmıştır. Şoför ııvİ" 
idr başından hafif, ın: rifl' 
Cemal de muhtelif yer e.tıt· 

1 oıııı, den ağır surette yara a yıı' 
Mecruh Cemal hastaneye desi 
tırılmı~tır. Şoför Celal der 
ec!ilrnişt!r. 
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Mühim nutuk-
farını dün 

irat ettiler 
Başvekil ismet paşa haz

retleri, dün, takriri sükiin 
kanununun hükumetçe temdit 
Bdilınesinin taiep olunmadığını 
· M. M. inde beyan buyor

llıuş, bu münasebetle bir nu
lıık İrat etmişlerdir. 
d ~~vekilimiz kanun rnüd
lınm dün bittiğini, Reisi

~İiınhur hazretlerinin irfat ve 
0 

Üc:lü ile artık kanunun ye
llıııek iste 'lmcdiğini, mem· 

~ette cumhuriyet vatandaş
n pürüzzüz surette yer· 

~esinin Reisicumhur için bir 
~ eaJ olduğunu kaydetmiş, al
ş~ ar:ıs da geçen dört 

Ydda neler yapıldığını hulasa 
YiPtnıştır. 

Bafvekilimiz, Türk kadınının 
~etten kurtulması hadisesi
~~. de bu zamana tesadüf et
. l:lne İşaret eylemiş, kadının 
1~İıııai hakkına karşı zihinle
~de eski zanıalardan bir ka
do t'._ olanlar varsa ve bunlar 
""flincelerinde samimi iseler 
~ Ve bacılarım hatırlamala
l'tııı düşünmelerini beyan etmiş 
~e deıniştir ki: 
~ğer onlar samimi değil 

• a;;, lerse kendilerine haber 
•et ı· ~e tın.. ki kadınlarımıza içtimai 
C: .. lluk yakıştıranlar, bütün 
~huriyeıcileri ta yürekle
ltı." en yaralamak istiyen bir, 
1 tıtecaviz gibi karşılanacak
itdır. (alkışlar) 
Başvekilimiz dinin siyaset 

•e devletten uzaklaştınlması
ltııı1 da geçen devirde tamam
~d -di 1ııuu, her vatandaşin keıı-
d;uu lllabedinde itikat ve vic

old .. ile serbest bırakılmış 
~iluıu, onun temiz itika
İ§I • hu dünyanın karışık 
~tuıden kurtarıldığını söyle
'onra sözü yeni harfle
t naklederek bunlann 
~~~ h_u devirde konulduğunu, 
\i~arın bir milyonu geç
~~1 .. söylemiş ve bazı kötü 
\it °llagandalara intikal etmiş-
Ş~aşvekilimiz diyorlar ki: 
~ 11lıdi size bugün vabıdaş
tıl ~ıtsında sürülmeğe çalı
~ Propağanda mevzulannı 
1ı,._:--Ye edeceğim. Bunlann 
~il büyük Gazinin hasta
t'llliı- dair döndürülen söz 
dOııcİ- .. Bir at gezintisinden 

d Ugü zaman yerinden kı-
111.ı_ '!aınıyacak kadar hasta 
~.""'l(ud" haberile eğlenir. Va

uş11ıan1an milli hayabn 
Sı iİiııiinden beri gözlerini 
~ <ınıın sıhatına diktiler. 
~ , sıhhatı, milletin değeri 
bit ez bir varlığı ol asının 
~llehebi de budur. 

' d Propaganda esasen va -
~lli~Şlııdan beslenir. Maksat 

" Cumhuriyet ve inki-

~~h 
llnun piyes·ru 

. 928 soruyor 
\i~öl.t sen.es· de Darülbedayı' ~ ... tosUnd 
, "'"t a temsil edilmek 
b~tctte gay~t mükemmel bir 
~~ Perd ~uda getirdiğim 

tı gee 1k (Döse) ismindeki 
itse re . Şehremaneti ve 

~:"' \re Polis müdüriyetince 
S~"'l'\~t. l),.~~vbafık görüldükten 

ııı h - ... edayı· - - -. ey .. mu 
ıııM~Ye e :onderilmişti. 
d~ "iği . adar temsi! edil-
~ t d ıtbi ..•. 
~lir e bir ""Y .. ylec~gme 

. Şu T-- soy me-
nu atı.eylemek iste-

mıyor. 

Boğaz içinde Balta ima • 
nındaki damat Ferit yalısının 
Vilayet idarei hususiyesine 
devredildiğini yazmıştık . Ahi
ren bu mes'ele hakkında 
Vilayet ile Maliye vekaleti 
arasında bir noktai nazar ih
tilafı çıkmıştır. M..Jiye vekaleti 
binaya tamamile tesahüp ey
mekte ve bunu Vilayete kira
layabileceğini bildirmektedir. 

Vilayet ise bu binayı kira· 
ladığı takdil'de istifade ede
bi!mek için 40 - 50 bin lira 
sarfı iktiza eyliyeceğini, hal
buki vilayetin kendi malı ol
mıyan bir binaya bu kadar 
para harcedilmesi doğru ol
mıyacağını söylemektedir. Bu 
sebeple damat Ferit yalısı 

henüz vilayete verilmiş değil
dir. 

lap onun sıhhatile kaim olduğu 
zannını telkin etmektedir. 

Gazi daha pek çok zaman 
bu vatana hizmet edecek çağ
da ve sihhattadır. Merak eden
ler vesile düşerse onu başku

mandan muharebe meydanın -
daki kadar genç ve diri oldu
ğunu yeniden deneyeceklerdir. 
( şiddetli alkışlar ) 

Gazi büyük eserlerinin yer
leşkin olacağına inandığından
dır ki hayatın rahat ve dağ -
dağasız geçirilmesi varken 
yarinki çocukların rahat ve 
ünlü yaşayabilmeleri için bu -
günü feda etmektedir. Yarına 
inanınıyanlar, bugün bir köy 
mektebinde heceliyen Türk 
çocuğundan yarının kudretli 
devlet reisi ışığım aramıyanlar 
cumhuriyetçi olamazlar. 

[Alkışiar) Türk gençlerine 
hitabesinde geleceğin bin be

lasına karşı onlann damarla

nnda yetik kuddret bulan 
büyük vatandaş elbette eseri
nin atisinden emindir. 

Gazi ile arkadaşlan arasın
da ihtilaf bulunduğu şayıalan 
da sık çıkanlır. Haber ve
relim ki bunlann aslı olmak 
ihtimali yoktur. Biz ona te
miz, pürüzsüz ve engin inanı

rız. 

8 M. M. bayram müna
• sebetile mart 18 e ka

dar tatil edilmiştir. 

Akşehirli Haci Mehmet 
bey, fıkaraya 10 bin li

ra teberru etmiştir. 

"ızmirde beyanname dağıtan 
iki komunist yakalanmıştır. 

Başvekilimizin « Paks ,. 
isimli bir Fransız gaze -

tesinde « Mustafa Kemalin 
dahili ve harici siyaseti » un

vanlı bir makalesi intişar et -
miştir. Başvekilimiz, yedi sene 
eve! bir mevhume addedilen 
proğramımızın nasıl tahakkuk 
ettirildiğini bu makalede an -
!atmaktadır. 

rim ki vücuda getirmiş oldu
ğum işbu piyes temsil edil
miş olunsaydı herkesin mem
nuniyetini mucip olacak, be
nim de şevkim; artbracaktı. 

Bu bapta v~zifedar olan 
n:.akamı a;dinin nazarı dikka
tini celbetmek için vesatetinizi 
rica ediyorum. 

Bal>çekapıda Doktor Talip 
beyin muayenehanesi 

vasıtasile Sabiha 

* İtlimn mı, ittiliAm mı? 
Ben kıymetli gazetenizi 

takip ederim; sizi tasdiimin 

firarla Şive! gene sahnede 
Pala ile Kelle s"ldhşurları meyhaneye kadar 

takip ettiler, içeriye .tirince 
kucaklaşıp öpüştüler 

-151-Jlulıarriri: Jptullah Zi,11a 
Jirar Kirar ile Şive! Alvaro 

etraflarına korka korka bakı
şıyorlar, iki adımda bir du -
rup takip olunup olunmadık -
lannı anlamak için arkalarına 
ba.1<ıyorlardı. Nihayet yan so
kaklardan birine saptılar. Bu
rada ıra, sıra dükkanlar, ke
bapçılar, içki satan barakalar 
vardı. Muharebenin bitti -
ğini haber alanlar hemen 
dükkanlarını açmışlar, ticaret
lerine başlamı !ardır. 

Kelle Bekir, Pala Hüseyinin 
kolunu dürttü: 

- Bunlar galiba bir define 
ke febnişler, dedi ... 

Pala Hüseyin elile bıyıklannı 
yoluyor: 

- Bunda bir iş var, göre
ceksin, bunda bir iş var! 

Diye söyleniyordu. 
Jirarla Şive! içki satan dük

kanlardan birine girdiler. Ar
kalarından Kelle ile Pala da 
dükl:arun .önüne geldiler. Bir 
tarafta tahtaların aralığına göz 
uydurup içeriye baktılar. . 

Şive! ile Jirar bir kerevetın 
kenanna oturmuşlardı. 

Eskiden şovalyelerin üç 
adim gerisinde susta durmuş 
birer köpek yavrusu gibi bü
zülen silalı;)urlar, şimdi kol
tuklannı kabartmışlar, önle
rindeki tahta masayı yumruk
lıyorlardı: 

- Şarap !.. T ari , hurma 
şarMn .. Alasından olsun ! İlri 
de kızarmış kuzu butu .. 

Silahşurlar böyle yüksekten 
atıp tuttuktan sonra. etrafla
rına bakınarak diğer müşteri

ler üzerinde bıraktıklan tesiri 
tetkik ediyorlardı. 
Dükkanın sahibi adeta yu

varlanıyormuş gibi koşup ön -
lerinde yerlere kadar eğiliyor
du. Müşteriler bu heybetli 
zenginleri gıpta ile süzüyor -
!ardı. 

Dışarda bu manzarayı sey -
rederken Kelle Bekir: 

- Aferin Pala... - dedi -
Arkalarından geldiğimize değ
di... Bu heriflerde bir şey 
var, benim de aklım bu işe 

. yatb ... Ne olsa gerek, dersin? 
Pala Hüseyin dilile damağını 

şaklatb: 
- Ağzım sulanıyor! 
Diye cevap verdi. Sonra 

ilave etti: 
- Bu köpoğlular hayatla -

mıı bize borçludurlar . Öldür
meyip te sadece kulaklannı 
kesmekle kendilerine karşı 
yaptığımız iyiliği elbette unut
mamışlardır; içeriye girip na
zikane, çelebice birer kadeh 
içki ile iki tutamcık kızarmış 
et istiyelim .. Ne dersin ? 

sebebi şudur: Ara sıra gaze
te sutünlarında (ittiham) ke
limesini görüyorum. 

Misal olarak « 2 » Mart ta
rihli nüshanızın birinci yap
rağı solunda büyük yazı ile 
yazılı şu : 

[ Kan - koca mahkemede 
birbirlerini nasıl ittiham etti
ler? J cümlesi var. 

Burada « ittiham » demek 
daha mı doğrudur ? Yoksa 
« itham » kelimesini kullan

mak mı daha doğrudur? Lüt

fen bize bildirmeni7.i ricala
rım. Karilerinizden 

TURGUT 
S. S. - Bu kelime « itti

ham » şeklinde yazılmaktııdır. 
Fakat öteki ~kil de doğ-

Bu fikir Kelle Bekirin pek 
hoşuna gitti : 

- Durduğumuz kabahat .l 
Diye cevap verdi. 
Kapıyı açıp içeriye girdiler. 

Gerek meyhaneci ve yamaklan 
gerek müşteriler yeni gelenlerle 
meşgul olmıya bile lüzum gör
nıediklcrinden başlanın tenez
zülen olsun çevirip bakmıt
mışlardı. 

Fakat Jirarla Şivel zaten 
tetikte oturduklarından birer 
korkunç heyula gibi her gece 
uykularına giren Kelle Bekirle 
Pala Hüseyinin kapının önün
de sırıtarak durduklarını gö
rünce en nazik yerlerine ha· 
sılmış gibi: 

- Vay! .. 
Diye bağıraıak ayağa kalk

tılar. İkisinin de elleri gayrı 
ihtiyari kulaklarına gitmiş, 

yüzleri yemyeşil kesilmiti. 
Kelle Bekir silahşurlara 

doğru yürüyüp miimküıı mer
tebe nazik olmıya çalışır bir 
sesle: 

- Oh.. Oh.. Neler görü
yorum.. Eski dostlarımız Şive! 
ile muhterem arkadaşı bura
dalar ... 

Diye bağırdı. 
Bütün müşteriler yeni ge

lenlerin bu zengin ve muhte
rem müşterilerin pek samimi 
dostları olduklarına kani ol
muşlardı. 

Pala Hüseyin, Kelle Bekirden 
daha pişkin ve daha atılgan 
davranarak ileriledi, atılıp 

Portekizli sila rların ayn 
ayrı boyunlanna sarılarak 
herifleri ikişer yanaklarından 
şapur şupur öptü. 

Jrar kirar ile Şivel Alvaro 
neye uğradıklarını şaşırmışlar
dı. Ne 'olduğunu anlamadan, 
kaçmıya da takat bulmadan 
sersem sersem bakınıyordu . 

Bütün meyhane halkı, bu 
eski ahpaplarm hararetli ku
caklaşmalarım seyrediyorlardı. 

· (Mabadi var) 

Ektılliyet mekteple ... 
rine muavenet 

Ekalliyet mekteplerinden 
icap edenlere hükümetçe mu
avenet icrası için maarif mü -
düriyetinden bunlara ait bir 
liste ist...,ihııiş, neticede (S) 
Rum, (S) musevi, (5) Ermeni 
mektebine üçer ve beşer yüz 
lira verilerek muavenet edil -
miştir. 

Hu alı.~ıım il'lar lam 
18 i G ucçcdlr. imsak 
,·akU ise ~ ü :12 ueçedfr. 

nıdur. İmla lügati il-tiham 
şeklini tercih etmiştir. 

* Bir büfeci is arıvor . . 
Türkçe ve İngilizce okur, 

yazar ve konuşurum. Alafran
ga büfecilikte tecrübem var -
dır. iş anyorum. 

Beyoğlu Fransız 
tiyatrosunda büfeci 

Minas .. 
Muhabere 

Darülfünun talebesinden o
lup gazetemize mektup gön
deren efendinin idarehanemize 
müracaat etmeaini rica ederiz. 

Öğleden sonra ve saat 
dörtten itibaren her gün teş· 
rif edilebilir. 

arik bedeli 
Bundan sonra 

bedeni mükelle
fiyet yok. 

Tarik bedeli nakdi
sini vern1iyenlerin be
denen ifayı hizmete 
sevkedilecelderi vazıl
nııştı. Vilayet, havala
rın ınüsait bir şekil 
alnıasını nıüteakıp 
derhal faaliyete geçe
cek ye Beykoz-l(an-
dilli yolunu bu an1elei 
nıükellef eye yaptıra
caktır. 

Haber aldığımıza na
zaran, yeni yollar ka
nunu bedeni hizmeti 
tan1an1ıla kaldırnıak
tadır. 1~rik bedeli mü
kellefiyeti ) alnız nakdi 
olacak v~ herkes her 
yerde ayni nıiktarda 
tarik bedeli parası ve
recektir. 

Yeni harf 
aleyhdarları 

Hükumetın şahsiyeti 
manevıyesini tahkir 
ettikleri iddia olunan 
muallim Recep ve Ke
nan bevlerin nıuhake-

~ 

n1esine dün asliye ceza 
mahken1esinde devam 
olundu. Şahit taharri 
menıuru Lütfi efendi 
dinlendi. ~lumaileyh, 
maznunların cun1huri
yet idaresinin aleyhin
de bulunduklarını söy
ledi. Şahit H<ıydar 
efendi ayni şekilde 
sehadette bulunmustur. . . 

görülüp işidil
memis bir vak'a , 

Sos günlerde izmir tıp a.le· 
mini son derece alakadar 
eden iki hadise olmuştur. Bu 
iki hadise de doktor Apti 
Muhtar bey namında bir zabn 
müşahedesidir. 

Bu vak'alardan birisi ken -
disini erkek zanneden bir 
şahsın ( Hünsa ) çıkmasıdır. 
Diğeri ise şimdiye kddar du
yulmamış hallerdendir. Bir 
adam, Apti Muhtar beye mü
racaat ediyor. Bu adamcağızın 
tenasül aleti her biri bir hus
yeye merbut olmak üzere 
yanyana iki tane imiş. Her 
ikisi de tabii hayatiyet gös -
teriyormuş. Adam bu halden 
müşteki olduğu için doktora 
müracaat etmiş. 

radyo, sine, tivatro 

Darıittaliıni oııısiki 
INCESAZ hey'eti 

Ramazanda her akşam Vez
necilerdeki salonunda teren
Diimsaz olacaktır. 

FERAff SiNEMADA 
Vortley canbaz hey'eti 

varyete • saz 
Sinemada: İnciler ve çiçekler 

SÜREYYA OPERETİ 
Bu akşam saat 9,30 da 
Pangaltı tiyatrosunda 

TELEFONCU KIZ 
operet 3 perde 

ŞEHREMANETi BU AKŞAM 

~~ 
\mı 

saat 21,30 da 

Birinci defa 

ON İKİNCİ 
GECE . 

11111111 
Komedi 
5 perde 

Şelı.spirden tercüm eden: 
M. Şükrü 

Sahife 3 \... -

• 
ır 

-"~haoere 
Peşekar - Dün gece nere• 

de idin? 
Kavuklu - Dün gece biziı:ıı 

Son Saatteki cingöz beni aldı 
Şehzadeye, saza götürdü. 

- Cingö:zde kim? 
- Hani Riza Lebip isimli 

küçük bir m •harrir var? 
- Ha! Bildim Selim Rağı· 

hın emirberi! 
- İşte o yumurcak! Tuttu, 

bizim tahrir müdürü angarya
cı Kadriyi kand rdı, babam 
evde iftar vakti dalğmlıkla 
enfiye diye burnuna, hizmetçi 
kadının bayramlık zırnığını 
çekerek hastal ış, gidup 
ona meşhur bod.osl a müte
hassısı Bahri İsmet ve İhya 
Salih beyleri getireceğiz diye 
<Tazeteden erkeıı izin aldı, 
doğruca Şehzadeye fırladık, 

oradaki sazlardan birine girdik 
- Oh! ala; artık gel key

fim gel! 
- H aıgi keyf azizim? daha 

saz başlamadan yam başımız· 
da oturan bir herif bizi şöy• 
lece traşa başladı. 

- Efendim anlaşılan zab 
alileri de fakiriniz gibi alatur
ka musikiye m e raklısımzl 
İyi ki teşrif buyurdunuz, bu 
gece ala, enfes bir «Nişabu-
rek,. yapacaklar dedi. 

- Ne dedi, ne dedi. Vişne• 
li börekmi yapacaklar? 

- Yok kayısılı çörek yapa• 

r "\ 
~/~ 

u '---
caklar! dedi. Ulan ne pis
boğaz adamsın be, sade gırt
lağını düşünürsün! «Nişabu
rek» faslı dedi «Nişaburek». 

- O ne biçim isim öyle 
yahu, hiç öyle alaturka musi-
ki ismi olur mu? · 

- Olmaz ama olmuş işte, 
ne ise efendim, herif tekrar 
çenesini açtı: 

- Bilhassa efendim -dedi
bir « Hüseyni qiran » yapa
caklar ki? 

- Hangi HÜ&eyni aşiran, 
bizim mürettip Hüseyin mi? 

- Elinin körü Hüseyin l 
Yani Hüseyni aşiran da bir 
makamın ismi imişi 

- Aman bu bizim alatur
kada ne kadar çok makam 
var! 

- Öyledir, eline bir tef 
alan bir makam icat etmiş! 
· - Sonra birader? 

- Sonrası Herif tekrar 
trqa başladı: Oradaki saz 
bey'etini bir hayh ınetettikten 
sonra bendena de, d di, clduk
ça musikişinaaım. V aktile bir 
çok zaman Rauf Y ekLl beyden 
meşkaldım. Hatta « l{ahatii • 
!ervah » « Rehavi ,. «Nühüft» 
fasıllarını ondan geçtim! 

Fakat bizim yumıırcak bu 
acayip isimleri duyun 

- Efe diın, bu me etler 
Arabistanda mı, İr da mı? 
Diye sormasın mı? 

Bereket versin tam o ara -
l k saz bqladı ve mes'ele 
gürültüye gitti. 

- Saz neye başladı, önce 
ne çaldı? 

- Ne çalacak? Külüstür 
ve bayat bir uşşak peşrevin -
den sonra hemen mahut şar -
kıya geçti: 

« Sakıya uşşakı dilşat eyli
yen peymanedir» 

« Ehli aşkın neşvegalıı lı:fı· 
şei meyhanedir. » 

- Sonra? 
- Sonrası tabii, canımız 

sıkıldı, meyhaneye gidecek 
olduktan sonra bizim gozu
müz kör değil a pek ala gi
der, bulurduk, sizin tavsiye
nize ne hacet? diyip savuştukl 

Hele ramaı.ancla, dognısu, 
buna pek kızdık. :+ :+ 

I 



lrAvuçkUI 
Muharrı'rt! M.w~ 

uğursuzun dur. . [ 

lhti~ıfH gğ_/wJ..un ~rkasını okşar.-
ilen hunu ,şöyliyordu .. 

-94-
- Ne yaianı oğul] 

Kadı efendi buraya 
kadar geldi: «Allah 
oğlunu .ınenılekete -ba
ğışlaswn diye beni teb
rik etti. l;{oca nıolla 
yalan » söyler? 

- ()) .şöyiemez diye
li n1, inamr ya! 

Bu cevabı müteakıp 
babasının yanına otur
du, bütün macerayı 
anlat~ :ve sonunda 
sordu: 

- imdi bana akıl 
öğret, bu işin sonu 
bice olur? 

Yeni çeri Hacı Hasan, 
çubuğunu tazeliyerek 
düşünceye daldı ve 
uzun bir nlurakabeden 
sonra başını kaldırıp 
ağır ağır şu sözleri 
söyledi: 

-Kösenin hakkı var. 
İs111ail ağa kendi ku
yu ·unu kendi kazıyor. 
Sen kurnaz olursan 
onu düşürür, yerine 
g~rsin. Ancak acele 
etme, içini açı ~a vur
ma. Gözünü aç, fırsatı 
kaçırma. Aklın da 
bahtın kadar sana yar 
olgrsa yolun açıktır. 
Ben görn1esem bile 
dostlarım görür. Yal
nı~ ağa deQ:il, vezir 
bile olursun. 

1htiyar, sözünü biti
rince ayağa kalktı, 
oğlunun arkasını ok
şıyarak müstehzi bir 
tebessüm içinde: 

- Zaten - dedi - yıl ... 
uğursuzundur. Ayan· 
lık filan sızın gibilere 
kaldı. 

* Ortada ne fol, ne 
yumurta varken koca 
Ru~ bir ordugah 
haline inkılap ediver
mişti. Her köşede bir 
koşuşma, bir gürültü 
vardı. Silahlanan, ka
leye çıkıp inen, sokak-

la rda n1ünferit ve ya 
müçtemi gezinen eşha
sın haddü Jıe.Sabı yok
tu. Civar köylerde bu
lunan ağa bölükle~· 
aleJacele kasaba ya ge
tiı·iidi tri nden kalabalık 
şayanı ten1aşa bir şe
kil almıştı. Terseukli 
oğlu, oturduğu yerde 
tek kelinıeli en1irlerle 
bu hareketi, bu heye
canı ve bu te1aşı idare 
edivordu. O velveleli 

J 

günün akşan11, aldığı 
en1irleri infaz eden 
Bayraktar ~1ustaf a da 
konağa gelmiş, ağanın 
yanında ahzi nJevki 
ederek bir serdarıck
rem otağı gibi işlek 
olan dairedeki huın
n1alı faaliyeti seyre 
dalmıştı. Ayanlığın 
kudreti, nüfuzu ehen1-
m i yeti ve debdebesi 
bil hassa bu vesile ile te-
zahür etn1iş oluyordu. 
İşte Rusçuk, n1inelbap 
ilelmihrap İsmail ağa
nın ağzına bakıyordu. 
Ağanın emeli, arzusu 
sanki binlerce adamın 
yüreğine - vehleten -
intikal ederek ortada 
tek bir duygu yarat
mıştı. O, kütle kütle 
insan ağanın gözile 
görüyor, ağanın ağzile 
konuşuyordu. 

Mabadi var 

Refik Halidi 
döven polis 

İzn1irin Karşı yaka
slnda geçen sene Lüt
fi efendi isn1inde 
birini öldüren polis 
Sabri efendinin mu
hakemesi bitmiş, fa
kat Sabri efendinin 
yözelliliklerden Refik 
Halidi dövn1ek mes' e
sinden on beş güne 
mahkun1iyetinin İs
tanbuldan sorulması
na karar Yerilmiştir. 

-18.)-

Neriman, merdiven- 1 

den bile o şekilde in
mekte ısrar etti. Kah
ya kadın da bu 
meramı terviç ederek, 
kuvvetli ~eği yemek 
odasına kadar yürüt
tü. Hizmetçiler - başta 
rom.kın olduğu halde
bu bayy~ manzara
ya, dadaklannı ısıra-

rak, nigeran oluyor
lardı. Hurr~n1 bey, ter 
içinde, han1ulesini sof
ra başına götürdü ve 
ancak orada eşeklik
ten affedildi. Deli kız: 

- Eh - dedi - arttk 
adam ol, yemek yel 
Hurrenı, üzer.ine hiç 

olmazsa hitı ~~' 
bir «robe de Cthaınll_re» 

Yüzünden acı-
' 

lan davalar 
tlfOlalıyor 

Alem~ ~inde Alem
dar sinemasının yarnı:Klaki 
Lala Hayrettin caddesinin 
arsasına tecavüz edildiği iddi
asile Alemdar sinamaauıın 
mut.asarnfı ile civar evlerden 
ikisinin sahipleri aleyhine ev
kaf iduesi bir dava ikame 
etmiştir. Bu davanın tetkik 
safhası bitmek üzeredir; if&

kında karara raptedilecektir. 
Diğer taraftan Evkaf ida

resiııi.D astığı iki hududu te
cavüz davası vardır ki, bun
lardan biri büyük ~ezir 

hanına, diğeri de Mahmut 

paşayı Veli türbesine aittir. 
Bu davalar da intaç edil

mek iizeredir. 

ÖLÜM 
FEDAİLERİ 

Paramunt filimidir. 

DÜZTABAN ve 
BASTIBACAK 

Bahriyeli 

Tezyidi kuvvet 
ihtiraı Anka
t"tadan geldi 
Mümin Sadik dendi İmlİD

de bir f.ürkün "Udetle tcz
f idi kuvvet ,, için yeni bir 
icatta bulunduğunu faZDllfbk. 
Nafia ~ekileti bu icadı tet
kik .etmiş ve Mümin efendiye 
« 15 » sene müddetli bir ih
tira beratı vermiştir . 

Motörlere ağır bir dişli ila-
vesi ile on beygir kuvvetin
deki bir makineyi otuz bey-
gir kuvvetine iblii etmiye 
muvaffak olan Mümin efendi 
~dmı tatbik i~n Anadolu 
şehirlerine gidecektir . 

rMliEK-'·::i1 
BÜYÜK GALA mtiaamereai 

o1arılk • 
EMfL YANING:S 
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Yann akşamdan · 
itibaren 

OPERA 
Si e ©).®nırıcdl.a 

Şark hayatına ait muaz
zam filimlerden 

$iilf®,~ 
GÜLÜ 

Büyük mizansen içinde 
temsil edilmiş 

MÜTHİŞ FACİA 

Bu akşam ~~~~ 

Ferah Sinemada 
36 BÜYOK VARYETE 

Vortlay canbaz kunma@fası, büyük bale hey' eti Matmazel 

Hermine k°"9ik nimerolar, hayvanatı vahşiye ve ehliye 

Sinemada: İnciler, çiçekler (Kolimor) 9 laaun. 

E1basal 3! saatlik mUbınladi va~te 
Koltuk 50 kunış 

NerinJan n1uvafakat 
etmen1iş, kendisi urya-
nisini muhafaza ettiği 
gibi aşıkını da bir don 
gömlekle yanında ah
kovmuştu. Evdeki ka-,, 
dınlar mahrem adın1-
larla oda kapısına 
yanaşarak eşekliğe ir
tika ettirilen katip 
efendinin çıplak enda-
nuna bakıyorlar ve 
sonra kaçışarak kendi 
odalarında m~hede
lerinin intiliaatını mü· 
liadekt ediyoriardı. 

Hurrem, derin bir 
ezayj ruh içinde kıv-
ranarak yeıneğini yi
) Or, ve hanın11n bazen 
sille, bazen ekmek ka
buğu · ve ya çekirdek 
atmak suretile yaptıtrıı 
taşkınlıklara cebri bir 
tebessümle mukabele-
ye savaŞ1yordu. 

Yen1ekten sonra, Ne
riman birdenbire cid
dileşti : 

- Epice güldük, 
eğlendik - dedi - şim
di i~ liakabm. sen de 
l>en de sarhoşuz ama 

SQrser'ıH~lmJn. 
HATJRALAAI 

Bazıları kork• rl.aı· 
zannederler ki bütün kons.@ro~I 
domuz etindendir. Halbuki· 

-209-Muhan·il'i: idris ıJ/11/ıtefl 
llezbalıaya ~ln1I~, ve ret Jıavalmda konser 

ke ihni~, gırtlaklanuuş, He hirlııci mevkii 1 
tokmaklanmış olau koyun etler. l Tmumi harpte 
lu~çi, sıöır gibi hayvanla- lftl' dcvl<"lll•rinin ordU 
ruı hepsi de satılıı· ve ~·a ihtiyacını le'min eden 
harice C\'liedilir mi? Arjantin et kons<•r,· 
Hayır. ister sipariş ol· olnıu~lur, evvela Al 

şun ister ohnasm, nıezha- lar Y" sonra da ınü 
haıun bu kanlı faaliyeti senelerhule istanbul• 
durmadan dinlenmeden gal eden kuvvetler 
devam eder. fından getlrtlllp me ___ .. _ 

Harice sevkedllmlyen timiz de 1aammlinı 
,.e ya o günkü satış mık· bu konserveler bak 
tarından fazla kalan. ke- çok dedi kodular ol 
silmiş eller derhal (buz- tu. 
hane) lere sevkedilir. Buz- Kimi (öhnüş bay~ 
haneler dedim. kimi (at, eşek), baz 

Oünkü bunlar bir tane «domuz,, etidir diy 
de{Jıı, pek çoktur. (Pay) yemediler. Halbuki k 
mahalleri hakkında izahat serveler ne domuz, ne 
V(Wlrkeıı buraların, hay- ve ne ele ölmüş ha 
vanın her lusmı, mesela etinderullr. hatta sı{Jır 
Imf'ası, bacakları, but, ~~e · bJle değildir, i\lis gibi, 
saire glhi ayrı ayrı par- . gihi koyundur. 
çaları için -ayrı ayrı daire- · Nasıl mı olur? Bas 
for olcluğunu söyleıni~liın. bayafiı, düşünün bir .k 
lşte bütün bu dairelerin benim Arjanthıile bııl 
altları hep (buzlıane)dir. duğunı sırada domuz 
Satılmıyan ve yahut nin kilosu altı hucu1' 

sevkedilmiyen parçalar sığır eti heş kuruş JJ 
huralarc.la muhafaza edl- halis muhlis koyun 
lir. üç kuruşa, yüz pa 

Etlerin buzhaneye depo satılıyordu. J 

edilmeleri kcsilnıc tarih- Herifçi oğullarında 
sırası ile dlr. yani, bir re kadar akıl mı yo• 
müddet sonra buzhanede kilosu yüz paraya, h
fazla ınüddet kalmış olan . istedikleri kadar çok 
etler buralardan çıkarılır, yun eli dururken aı 
ve doijruca mezbaha bl· lunan bir mahhikuıı 
nalarına yakın ve kalın buçuk kuruş kilosU 
bacaları ile gök yüzüne konserve yapsınlar! •• 
yükselen bir fabrikaya Konservelerin na!'al 
sevliedilir. terden ne suret.le v• 

Bu t'abrlka et fabrikası- kadar temiz, fenni . 
dır, daha doğrusu, et kon- de yaınkhi'jını gözü 
seı·ve fabrikasıdır. gürdui)üm için, kldl 

Bütün dünyanın et ve derse desin buldu 
kasaplık hayvan müteah- yerde hiç düşünmeıteO 
hilli{jini gören Arjantin flyetl~ yerhn. 
aynı zamanda cihan tica- «~labadi varJf 

Bir aile daha 
söndü 

Geri tütün kumpan
yası men1urlarından 
Mehınet hulusi efendi. 
geçimsizlik yüzünden 
tabanca ile zevcesi 
Esn1a hanunı vurmuş, 
sonrada annesile he
lallaşnnş, yüzünü gö
zünü öpmüş ve sevdiği 
karısından sonra ya
şa yamı yaca ğını söyli
yerek şakağına bir 
kurşun sıkıp ölmüştür. 
Bu facıanın arkada 
bıraktığı iki de yetim 
vardır. 

yıkılacak halde deği
liz. l{ahv.elerin1izi içer 
içmez yazıya otu .. alnn. 

Bu ihtar., Hurremin 
liatırına gene Vahanın 
evini getirdi. Çektiği 
ıstırabı unutmak, bi
raz kendi benliğine 
kavuşmak, dilenileni 
yapan bir adam ha
Iinde:ı bir gece olsun 
kurtularak diledi{!ini 
yapan bir insan zevki 
tatmak için oraya 
koşmak istiyordu. Ay
ni 7.ıınuuxlL Nigar lia .. 
nımın tbnıbul Qetiresi, 

İstanbul ba 
kasından: 

Martın 21 inci perş 
günü saat on dörtte b" 
ran hey' eti umumiyesi 
adiye ve fevkaladede y 
ğerini müteakiben içtima 
ceğinden asgari elli · 
malik hissedaranın müzak 
iştirak etmPk üzere yevnıİ 
timadan bir hafta evel b 
mftracaatla duhuliye v 
~malan ilbohmur.Klll~ 
mlakerat: 

1 - 1928- lmeSİ 
rapodannm t.&ik M 

ve meclili ldareain te 
2 - meclili iclanmiiı 

diden intihabı ve laakkı 
lanmn tayini, mfirakip 

3 - Sermayenin bir 
tezyiili. 

gözünün önünde 
huvvetli, daha nı ı,._-..,_ 
nit bir teressüınle ~ 
lıyorou. Şu g~ 
eşeklitriıı yarın ~ 
ağır bir şekil alrıı"J, 
ihtinıalile yüreği 
rediğinden, Nigj 
hayalinden adeta 
det umuyordu. 
mafi, perişan 
top,lamıya çal 
hanımfendiye hii ~ı 1 
kArane oewap ~ 

- Emir. sizin. 

1 
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DÜNYADA OLUP J3İTEN 
V AKALARDAN İNTİBALAR 

•• •• 
ııstıı-

Zenginin keyfi 
~ .. bört üstü, murat 
ıef diir. F akirinki ise ... 

r» 

1 
l!u sene bek
tıı . iti! llliyen şe -
'bit de birden -
lıa e başlıyan 
~·fakir fu-

ayı daracık 
Odalarında 
llıaııgal ve o -
~ başına 
;:ıarken zen
.ı. .. 'Ve zevk 
"fiil • 
~ılı 111 de sıca-
ltı- •tııtan kürk- - .) 
a 1 kürklü faJdcaplari ile._ _____________ _. 

ıtı.arı fırlattı. 
~Utı)3: hep kar üstünde eğlence aramıya koştular. Zeng:.~ .• ı 
llit Şeyı rahattır ve bütün muradı dört üstüdür. Resme bakın. 
~I 1~ngin çocuğu kar üstünde taş bebeği ile beraber nasıl 
~ eıııyor. Hayatta bu taş bebeğin yerinde olmasını cana minnet 
Jacak ne kadar canlı bebekler mevcut olduğunu hatınmızdan 

<lrınamalıyız. 

Biı~ el Harika 
,!8ı)·ılamayınca Tabiatın çok ga-
0Pulmeli midir? 

1 
rip cilveleri va 

ltiııı M~deniyet kelimesini be- ı 111, -----------. 

~1Yen Avrupalılar öyle 
b· .. ederler ki bu firma ile 
llliin cihana hakimdirler. 

il>tiAsyada, Afrikada yaşıyan 
b· dai akvam onların elinde 
I~ esirdir. Söz ve hayat hak-

Yoktur. 
~ Arnerikalıların bütün cihan-

. rnalüm zenci düşmanlığı 

eı~ . Avrupalılar ve bilhassa 
t &'ılızler de Afrikada kendi 
Q~ • d dQ erın e yaşıyan milletlere 

~ll\andır. 
olııı u düşmanlıkları medeni 
!lıt adıkJarı için değil fakat 
lıi deniyet maskesi altında o 
euçat:elerin yerlerini, yurtlarını Yalnız insanlar değil, tab 
nınden almak. içindir. at ta harika nümuneleri gös-

lilt il ınaksatla lngilizler Af- termiye başladı. Resme dik-ad: küçük h ükümetlerini katle bakın~.. !fiç . denec~k 
ın yerine koymamışlar. kadar ehemıyetsız hır zemın 

• P akat bunlann içinde İngiliz üzerinde ve tam bir muvazene 
'~lıııunu k k k d . k" temin ederek duran bu muazzam I 
""'11arını - d"kl 1• - "b" d _ aya parçası ton sı e-oı •. -; ıraca a ar azım ar k (400~ ki 

h gor ı er gı ı er . - · b"I 
~ k b . tine ragmen yerın en ı e oy- ' 

b' ~ aran gururlan erır ve namamakta ve gördüğünüz 
111 hır tehlike, müşkülat i-' · şekilde durmaktadır. 

de 
asker ku 

l'tıtekı . ' vvet sevkedemi-
d~tları e~ bu yerlerin hüküm
~esı:ııe 0~ünde boyun eğerler. 

llir 1 dı~atle bakınız. 
buktı ııgılız sefiri bir Afrikalı 
lı illet r ... 
.. ol'ı.ın kı eısının ~nünde nasıl 
0ıınp b rıyor. lsıramadığı eli 

aşına koyuyor. 

()()l<toı· ı · . 
P· ·evzı Ahnıet iten . "' 

lltostasgı, belsoğukluğu, cilt 
<lııı ~ zafı tenasül ve ka
ilııller) talıklarını en son u
~ı e aı bir zamanda ..,. 

· IJetaitl Ad e tedavi eder. 
:t res· B b 
o!(llşu k·· a ıalı, cagaloğlu 

l' tlefott. lşe başı numara 43 
· stanbul 3899 

Bu kayanın karika gibi bu 
vaziyette durmasına mı yoksa 
altında korkmadan oturan ka
dınların cesaretine mi şaşmalı? 
Orasını sizin takdirinize bıra
kıyoruz. 

İstanbul icrasından: 
Ortaköyde tramvay cadde -
sinde şekerci Hakkı sokağında 
gümrük muayene memuru 
Hakkı beyin 3 numaralı ha
nesinde Alay bey zade Hadi 
bey ve T epebaşı krudele so
kağında Sami bey apartma
nında Tepebaşı muhtarı A-

laettin beylere 
İstanbul icra dairesinde 

yağcı Ali Riza efendinin mah
kemeyi asliye ikinci ticaret 
dairesinde beş yüz altmış üç 
türk lirası ve 22 kuruşu 14 
mart 1928 den itibaren 3o/O 
faiz ve 30 lira ücreti vekalet 
ve 322 kuruşun masarif mu
hakemesinin tahsiline dair is
tihsal eylediği teşrinevel 
1928 tarih 928 - 450 numaralı 
ilamı berayi infaz dairemize 
tevdi edilmiş namlarınıza tas
tir edilen ve tesviyei deyin 
daveti müntezamın bulunan 
i h b ar nam e ikametgahların 
mechuliyeti hasebile tebliğ 
edilemediğinded ilanen tebli
gat icasına karar verilmiştir. 
tarih ilandan itibaren bir 
mah zarfında 929-1201 numa
ralı ticaret şubesine müraca
atla tesviyei diğer etmediği
niz ve ya tehiri icraya mucip 
bir diyeceginiz olduğu takdir
de dermiyan eylemediğiniz 
senette icraya devam oluna
cağı beyan ve ihbarnamenin 
tebliği mekaınına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 

Son Saat 

Saat on üçü hiç çalar mı? 

Maks tereddüt etmedi 
Çalak bir sıçrayışla pervazı 

kendine çekti ve ..• 
-69- ıVakili: A. Cemalettin 

Maks Landri yatağının üze
rine oturmuş başını ellerinin 
arasına almış, derin derin 
düşünüyordu. Yanında Elzi 
Meryadekin henüz genç bir 
kız iken çıkarmış olduğu bir 
fotoğrafı duruyurdu. Maks 
kaçınlmasına mani olamadığı 
sevgilisinin bu çocukluk hah
rasını derin bir vecit içinde 
temaşa ediyor ve zavallı kadı
nın henüz düşmanlarının elin
den kurtulmamasını kendi be
ceriksizliğine atfediyordu. 

Biçare delikanlı bu elim 
düşüncelerin o derece :zebunu 
olmuştu ki mösyö kroşenin 
kendisine: 
- Ben oteli terkeder etmez 

siz de hemen arkamdan geli
niz! 

Yolundaki pederane nası

hatini tamamile unutmuştu. 
İşte Maks yatağının \istüne 

oturmuş böyle acı, acı düşü
nürken odanın kapısı vuruldu. 

- Mösyö Hüber!. Mösyö 
Hüber .... 

Bereket versin ki delikanlı 
odasının kapısını içerden sür
melemişti. Maks kapıyı açmak 
için ayağa kalktı. ve kapıya 
doğru iki adım attı. Lakin 
kapının ardında müteaddit 
kimselerin aralarında gizli giz
li hsıldaşhğını işitince durak
ladı. Evet kendisini tevkife 
gelmiş olduklannı anlamıştı. 
Hiç şüphe yoktu ki sahte hü
viyeti meydana çıkmış, zabıta 
kendisini yakalamak için ya
tak odasının kapısına kadar 
gelmişti. 

Maks Landrinin dudakları 

meraretengiz bir tebessümle 
büzüldü. Hayır öyle kolay ko
lay teslim olmıyacak, ne ya
pıp yapacak bu sefer de ya
kasını kurtarmıya ugraşacaktı. 

Maks yatağın üstünde dur
makta olan sevgilisinin foto
ğrafisini kaparak cebine soktu 
sonra pencereye koşarak 
kanadı açtı. Bu esnada kapı 
mütemadiyen yumruklanıyor 
ve tehditkar bir ses haykın

yordu: 
- Kapıyı açınız! ... Yoksa 

kapıyı kıracağız! ... 
Maks Landrinin işgal et

mekte olduğu oda binanın 
üçüncü katında idi. Pencereyi 
açtıktan senra delikanlı pen
cerenin kenarına tutunarak 
aşağıya sarktı ve etrafa bir 
göz gezdirdi. O irtifadan aşa
ğıya inmiye teşebbüs etmek 
çılgınlık olurdu; lakin pence
renin üstündeki pervaza çıka
bilirse belki dama yetişebile
cekti. Lakin pencerenin üst 
tarafına isabet eden pervaza 
yetişebilmekte bir mes'ele idi. 
Yanlış bir hareket bir ayak 
kayması ve yahut baş dönme
si hayatına mal olabilirdi. 

Fabrikalar 
yapılmıyor 

Emanet, killi taşlar 

için Avusturyalı bir 
şirketle müştereken 

şehrinıizde bir fabrika 
yapnıayı kararlaştır

nııştı. Bütçeye tahsisat 
konmadığı için bu ta
savvur bu sene tatbik 
cdileıniycccktir. 

Mamafi Maks tereddüt et -
medi. Çalak bir sıçrayışla per
vazı yakaladı kendisini perva
zın üzerine çekti. Alnından 
ter damlaları yanağına kadar 
yuvarlanıyordu. Ve Maks Lan
dri pervazdan kendini binanın 
damına fırlattığı zaman büyük 
bir gürültü ile odanın kapısı 

rezelerinden hrlıyarak yere 
yıkılıyordu. 

Maks dama çıktıktan sonra 
yandaki binanın damına atladı 
ve orada bir tepe göz pence
re görerek bu pencereden bi
naya dahil oldu ve çatı ara -
sının bir köşesine gizlendi. 

Biraz eve! terketmiş olduğu 
oda ise tuhaf ve gülünç 
bir vak' aya sahne teşkil et -
mişti. Kapı yerinden çıkıp ta 
önde mösyö Miyet, arkasında 

otelci ve Sosten Piman odaya 
girdikleri zaman polis hafiyesi 
pencereyi açık ve odayı da 
bom boş bulmuş ve avını tek
rar elinden kaçırmış olmak
tan mütevellit bir meraretle 
bermutat Sostene çatmış ve 
o zavallıyı azarlıyarak teşfiyei
sadra uğraşmıştı ....• 

xxv 
Maksın nihayet tevkifi 

Aynı günün akşamı iki kişi 
kumsalda yüzü koyun sürüne
rek ilerlemiye çalışıyordu. 

Hava mehtaplı idi. Bedritam 
halindehbulunan kamer, etrafa 
bol bir ışık saçıyor, her tarafı 
nura }ıoğuyordu. Rüzgar da 
kesilmiş olduğundan denizin 
tatlı feşafeşinden başka hiç 
bir gürültü, hiç bir ses işitil
miyor~u. 

İki adam her kum b:rikin
tisi arkasına gizlenerek yavaş 
yavaş ilerliyorlardı. Ufak bir 
cıt işittikleri zsman derhal 1 

durarak etraflannı dinliyorlar 
ve ancak iyice emin olduktan 
sonra ilerilemiye başlıyorlardı. 

Bu iki kişi böyle bin ihti -
yatla sürüne, sürüne diğerle • 
rinden yüksek bir kum biri -
kintisine vardılar ve iyici ze -
mine yapışarak bir müddet 
etrafı dinlediler. Sonra bu iki 
kişiden en genci kemali ihti • 
yatla kolunu uzatıp arkadaşına 
bir noktayi gösterdi ve kula -
ğına fısıldadı: 

- İşte efendim, orası! ... 
Diğeri cevap vermedi, fakat 

parlak gözlerini kale hara be -
sine dikerek, o noktaya medit 
bir nazar atfetti. 

Kale harabesinde ve civa -
rında orada bir kimsenin 
y~adığına dair küçük bir 
emare ufak bir hayat eseri 
göze çarpmıyordu. Her şey 

hali ve metruk görünüyordu. 
( Mabadi var ) 

V oley ve basket
bol macları 

' Mıntaka voleybol hey'etin-
den: 7 mart 929 perşembe 
günü Beyoğlu Amerikan ku
lübünde mıntaka voleybol 
birinci ve ikinci takımlar maç
lanna devam edilecektir. 

İkinci takımlar 
1- Vefa - Beşiktaş hakem: 

Aziz bey saat: 14. 
2- İstanbul Spor - Fener 

hakem: Safi bey saat 14,45. 
Birinci takımlar 

1- Beşiktaş - İstanbul Spor 
hakem Aziz bey saat 15,30 

«Bir aşk dramı» meşht· 

sahne vazıı (F red Niblo) nun 
son eseridir . 

(Adriyen lö Kuvrör) isimli 
bir müellifin eserinden alınmış, 
Uon Kravfort) (Aylin Pringel), 
(Nils Aster) tarafından temsil 
edilmiştir. 

Maceraperest kad · 

« Maceraperest Kadın 

( Norma Şerer ) in muvaft .... 
olduğu esrlerden biridir. 

Kurdelenin halk tarafından 
tutulacağı zannolunmaktadır. 
( Ean Mak Bravn ) ve ( Lovd 
Serman ) gene bu filimde 
muvaffakiyetleri görülen san' 
atkiirlardır. 

Marki *ercih etti 

( Adoif Menju) "Marki tc • 
;ih etti,, isimli yeni bir komedi 
yapmıştır. Meşhur komik (Çes
ter Konklin ) bu filimde s3n' -
atkara refakat etmektedir. 
"Marki tercih etti 11 mevsimin 
en güzel komedilerinden biri 
olacaktır. 

Bir f!ece nedir 

(Bebe Danyel) in son eseri 
«Bir Gece Nedir?» ismli bir 
komedidir. (Bir Gece Nedir?) 
Amerikada filim münekkitle
rinin hoşuna gitmemiştir. 

Bu itibarlarla eserin düşe

cegıne muhakkak nazarllc 
bakılmaktadır. (Nil Hamilton) 
nun acemiliği de bunda amil 
olmuştur. 

Uçan donanma 

Uçan donanma mevzuLnu 
~ı:istakbel harplerin şekline en 
a~an, bazen facıayı bazen d.! 
komediyi andıran bir eser lir. 
( Corç Hil ) in sahne vazı"ığı 
yaptığı bu eserde ( Raı ıo•ı 
Nuvaro) ( Anita Peç) ( Eddi 
Nuget ) ( Rof Grens ) oyna
maktadır. 

.Cale r.~ka~ının kurdu 

{ Corc B niuoft)un son eseri 
c · :::ı «Kal ' ı::okağını kurdu» 
&"Lel mavz:..l..ı bir macera 
fi:imidir. E~ r muvaffakiyetle 
o. :ıal'm ş v~ muvaffakiyetle 

:,·ııniştir. 
(Nansi Karo!) ile (Artur 

Rankin) (Bankrok) la l:eraber 
oynamaktadırlar. 

Ziraat mı, yoksa Matbuat cemiye. 
sanayi mi? tinin teşekkürü 

Ticaret odası kongresinin Türk Matbuat cemiyetinden: 
yarinki ikinci içtimaında hara- Türk Matbuat cemiyeti tara • 
retli münakaşalar cereyan fından geçen Perşembe akşamı 
edeceğini alakadarlar tahmin verilen balo münasebetile Türk 
eylemektedir. müesseselerinin gösterdikleri 

Bunun sebebi, sanayiimiz alaka cidden şayanı şükrandır. 
hakkında yazılan ve ziraatin Bilhassa Etem Pertev eczacılık 
tahdidi, sanaiyin himayesi te
zini taşıyan rapordur. Bu te
zin raportörü doktor Nizamet
tin Ali Beydir. 

Nizamettin Ali Bey rapo
runda adetler zikrederek 250 
bin sanayicinia, 9,5 milyon 
ziraatçiden fazla gelir temin 
ettiğini izah etmekte ve netice 
olarak ziraatin tahtidini ve 
sanayün himayesini istemek -
tedir. 

Kongrece tefrik edilen zi -
raatin azalarından bazıları ko
misyon tahdidini muvafık bul
mamaktadırlar. Bu itibarla 
kongrede büyük münakaşa 

cereyan edecektir. 

Balikesir belediyesi
nin istifası. 

Balikesir belediye 
hey'eti istifa etıniştir. 

Yeni hey' etin intihabı
na başlanınıştır. 

müessesesile Altın çiçek ıtrıyat 
fabrikası ve Beşir Kemal ec -
zanesi tarafından baloda tevzi 
edilmek üzere güzel hediyeler 
gönderilmek suretile bu milli 
müesseselerimiz, Türk Matbuat 
cemiyetiDİn tertip ettiği balo -
nun parlaklığını temin husu -
sunda alakalarını izhar etmis· 
!erdir. 

Cemiyetimiz kendilerine be• 
yanı teşekkürü bir vazife bilir. 

Elektirikle kö
mür oldular. 
İzn1irdc bir ha yyanla 

tuğla nal·leden << lö » 
yaşında ı 'ccip isminde 
bir çocuk, elektirik 
telinin teması ile gerek 
kendisi ve gerek bin
diği hayvan köınür 
haline gelnıişlerdit 

I 
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1929 

İstanbul vilayeti en1vaii n1etrukc inüdüriyeti 

mahallesi sokağı N. ıcarı 
lira 

Biyükaka Y alt bahçıvan oğlu 6 · 200 senevi 
Y edikule ityas bey ve caddesi 190 200 « 

Kadıköy Cafer ağa Yeni 10 240 « 
« « (( 12 240 « 

Balada evsafı muharrer emlakin 7-3-929 tarihine müsadif perşembe günü 
pazarlık suretile müııayedeleri mukarrerdir. Taliplerin emvali metruke icar komisysnuna 
milracaat eylemeleri. 

·mahallesi sokağı N. nvei hissesi 
kıymeti 

muhammenesi 
lira 

Baba Cafer Ahi Çelebi çoban. çeşmesi atik 15-17 iki bap dükkan 
cedit 15-21 

1500 peşinen 

Hissenin heram: 
Her iki dükkanın bakkal gediğinden munkalip mahallinin 630 hissesi lira 1000 
Mağaza « mağaza « « « 210 « « 500 ( 
Bir senede merbut olan balada evsafı muharrer her iki dükkandaki 840 hissenin 20-3-929 

tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te füruht edilmek müzayedesi mukarrerdir. Talip
lerin. yüzde 7,50 hesabile 112,50 lira pey akçelerini mal sandığına teslim ederek emvali 

l • 

metruke sabş komisyonuna müracaat eylemeleri. 

Türk iye ziraat bankası 
· 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. 

M:üfetti~ namzetleri stajlarını bitirdikten sonra müfettişlik 
imtilıam vererek müfettiş olacaklardır. İmtihanlarda ve teftiş -
lerde fekalade muvaffakiyet gösterenlerden ecnebi lisanı bilen
ler bir sene müddetle Avrupaya gönderileceklerdir. 

T slip olanlar kabul şartlarını öğrmek için Ankarada ban • 
kanın teftiş müdürlüğüne bulunduklan yerdeki ziraat bankala~ 
rmdan alacakları beyannameyi doldurarak göndermek ve ya 
bizzat vermek suretile müracaat edebilirler. - iZ 

istanbul vilayeti defterdarlığı Uan1art 

Kiralık dükkan 
Tep1ıanede mektep altında 399 numaralı, mnhammen bedeli 

tıo lira, Müzayede 7 martta defterdarlıkta yapılacaktır. 

Kiralık odunluk ve 
çubukluk 

Beykozda Tokat çubukluğunun dördüncü ve beşinci kısım- · 
'lan muhammen bedeli 1110 lira, müzayede 7 mart 1929 da 
Defi:e.-darlıkta yapılacaktır. (222) 

·-= 
Matbaacılık mektebi 

~Açılı , ror. 
- .. 

Matba actlık mektebinde derslere Martın 
dokuzuncu Cumartesi günü başlanacaK
tır. Kaydedilmiş olanlar o günü saat beş
te mektebe gelmelidirler. 

Gümrükler umum mü
dürlüğü mübayaat ko
mlsyonundan: 

1- Gümrüklerin ihtiyacı için 71 kalem defter ve evrak tap 
ve tedit ettirilecektir. ' 
~- Bu iş kapalı zarf usuli üzere münakasaya konmuştur. 
3- münakasa 16 m~rt 929 cumartesi günü saat 14,30 da 

yapılacakbr. · 
4- Üçüncü maddede gösterilen saatten sonra hiç bir teklif 

kabul olunmaz. 
5- Talipler şartname .ile defter ve evrakın cins ve mıkda

rım g6sterir cedveli komisyon katibi nezdinde görebilir ve şe
raitin hülasasım ihtiva eden verakayi parasız alabilir. 

6- Bu işi deruhte etmek isteyenler kanun ve talimata 
muvahk olarak hazırladıkları teklif mektuplarını üçüncü mad~ -
dede y.z~ı saatten evel komisyon reisliğine vermelidirler. 

Gaip • ı. 

Trabzonun akça abat kaza
sının ispandam kariyesinde 
terzi oğullarından Mahmut 
oğlu İsmail kerimesi yeğenim 
Zekiye Nafiye hanımlarle 
mahdumu Hüseyin efendinin 
harbiumumide Rus işgalinde 
Çarşamba taraflarına hicret 
etmişlerdik. Hayat ve memat
lanndan haberdar olanlar- in
saniyetnamına adresime ma
lumat vermelerini rica ederim. 

Eyupta otlakçılar mahalle~ 
sinde 1 numaralı hanede 
amcaları Mithat çavuş 

ve Mustafa r 

İstanbul icra dairesinden: 
Bulgurlu karyesinin Libade 

mesiresi civarında Mamaya 
giden tarik üzerinde atik 
29 - 29 .. mükerrer No köşk 
ma tarlanın msıf hissesi 
Lutfiye Rafia hanım uhdesin
de olup Hasan paşa zada İr
fan beye olan borcundan ,do
layı otuz gün müddetle icra 
kılman müzayedesinde beş yüz 
lira bedelle talibi uhdesine 
birinci ihalesi yapılarak ihalei 
katiyesi yapılmak üzere tekrar 
on beş gün müzayedeye ko -
nulmuştur. 

Hududu tarik Nedp ağa 
ve Dariceli Hüseyin ağa ve
reselerinin ve Nazmi bey ve 
saireni~ Çinarli tarlalaril~ 
mahdut yirmi iki dönümlük 
tarlanın sokak tarafında taş 
duvarlı kapudan girildiki:e 
sol tarafındaki set üzerinde 
yüz on metro terbiinde bod-
rum katından mada iki katil 
firenk kiremitli köşkün odun 
ve kömürlüğü iki sofa mer
divenbaşı camekanlı bir salon 
birisi yüklü dolaplı ikisi gu
sulhaneli dört oda iki hela 1 
mutbah 1 kiler vardır, deru
nunda bekei sıfatıyla Mehmet 
ağa vardır, set üzerinde 
bozuk tulumbalı kuyiı taş 
temelleri mev cut ah ı r 
mahalli, tarlanın alt başında 
[vakfa ait maslak hariçtit] 
kırk beş dut on incir iki ba
dem ve saireyi havi üç bin 
lira kiymeti ınuhammeneli 

mühtaç tamir ahşap olan mez· 
kur hisseyi yüzde beş zamla 
almak isteyenler ve dana 
ziyade malumat almak arzu 
edenler hisseye müsip kiY"" 
meti muliamminesinin yüzcfe 
onu nispetinöe pey akçesini 
ve 928 - 11184 numarasım · 
mustashiben müzayede şu~ 
sine müracaat eylemeieri '~e 
25/3/929 tarihinde saat çn 
beşe kadar hazır bulunmaUİrı 
ilan olunur. "' 

-

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

kat'i tedavi eder. Beyoğlu Tokatliyan oteli yanında ~ektep 
-~ sokak No 35. Telefon: Beyoğlu 3152 "" 

Dikkat ediniz 

Şayanı hayret güzelliğin ancak KREM PERTEV ile idame 
ve temini kabildir. 

c:-\ ·~ DEM. RAKISI I 
~ ~ Halis üzüm ve ana-
?.~ - - sondan mamul leziz 

ve sıhhi rakıdır. Fab ... 
rikası İstanbul Ga
lata Arkadi sokagı 

35' No. 
~. .. •• • ı ' - - • ·• 

tvıektep inşaatı 
Afyonkarahisar maarif müdüriyetinden: 
Dinar ka:ıasında inşa olunacak beş dersaneli mektep binası 

kapalı zarf usulile münakasaya verilmiştir. Taliplerin proje ve 
evrakı fenniyeyi görmek üzere Afyonkarahisar vilayeti encü
meni daimisine müracaatları ilan olunur. 

Tayyare piyankosu 
Keşide/er her ayın 11 indedir 

2nci keşide 11 Martta 
' 
Büyiik~ iJ(ramiye 35,000 lia
dır. J?t1 keşidedc 3,900 ı1u

ı11ara ]{aza11acal<tı1· 

Oksürenlere Katranı Hakkı Ekrem 

__ İstanbul icra dairesinden: 
ıı · Alacahamam civarmba Çe-i l ~·-' .. . .! ~. ;ı ~ . · •• .. -.°!'~ı' 

ti ani< 

\ı1üessisleri: Dresdner bank 
A. Şafha venşer bank F e
raynt Nasiyonal bank für 
Döyçland. 

Merkezi : Berlin; şube
leri: Hamhurg, İstanbul 
«Galata ve İstanbul », 
İzmir. 

Gaalata kısmı telefon: 
Beyoğlu: 

247, 243, 684, 685 
İstanbul kısmı telefon : 

fstanbul 2842, 2843 . 
Deposu: İstanbul Tiitün 
gümrüğü . Telefon : 

İstanbul 3227. 
Bilumnm banka mua-

Operatör 
Ahn1et Burhaneddin 

Cerrahpaşa hastanesi · 
operatörii 

· Muayenhane:- Beyoğlu, Rus 
sefarethanesi karşısında 348 
numaral Suriye çarşısı · apar
tım_aıu 8 numarada. T elefôn: 

ıeByo~lu 1615. 

l 
lebi alaettin mahallesinin Fı
dıkçılar sokağında kain olup 
Mehmet Zülküf! efendinin tah
tı tasarrufunda bulunan atik 
34 numaralı arsanın tamamı 
105 hisse itibarile 18 hissesi 
borcun verilmemesinden dola
yı indelmüzayede beşyüz lira 
bedelle talibi uhtesine ihalei 

eveliyesi bil icra ihalei kat'i· 
yesi için on beş gün müddet-
le müzayedeye konulmuştur. 
Hududu: iki tarafları tarik 

1 dığer . tarafları Hurşit ağa 

l ~ vereseleri ve kısmen manav 
1 Aleksi ve sebzeci İlyanın 

emlaklarile mahtut dörtyüz 
arşın terbinde zemini tobrak 
ambalaj imalatanesi olup 
2 - 5 - 928 tarihinden itibaren 
beş sene müddetle İrani Ali 
ağa müstecirdir. 

Mezkı1r arsa üzerindeki me
bani müstecire ait olmak üze
re tamamının kıymeti muham~ 
men esi alb bin liradır. Fazla 
malumat 928 - 6366 numaralı 

dosyadadır. İştirasına yüzde 
beş· zamla talıp olanlar hisseye 

musip kıymeti muhamminesi
nin yüzde onu nispetinde pey 
akçesini teslim vezne etmeleri 
v~ 25 - 3 - 929 tarihinde ihalei 
kat'iyesi icra olunacağı ilan 
olunur. 

,,.. . s l 1. !L .... ;~~..,'lmi'ı zaVl c;:u.ıua. - - 1 . 

Seyri sefaiıl -Ayva~k Sürat ,osta >ı 
[ MERSİN ] vapuru 5 Mart 
Salı 17 de Sirkeci rıbbının
dan harekette (Gelibolu, Ça-
nakkale, Küçük kuyu, Edre
mit, Burhaniyet Ayvalığ] a 
gidecek ve dönüşte mezkur 
iskelelerJe birlikte [ AltunO"' 
luğa] uğrayacaktır. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır. Yük alınmaz. 

Trabzoq i~inci postası 
( ANKARA) vapunı 7 

Mart Perşembe akşamı Ga
lata rıhtımından hareketle 
[ Zonguldakt İnebolu, Sinop, 
Samsunt ün ye, Fatsa, Ordu, 
Giresunt Trabzon Rize ve 
Hopa)ya gidecek ve dönüşte 
pazar iskelesile [ Rize, Of' 
.Sürmene, Trabzon, pulatha
ne , T rebolu , Gireson, Or
du, Fatsa, Samsun, Sinop 
i'nebolu] ya uğrayacakbr. 

Hareket günü yü~ kabul 
olunmaz. 

Galata köprü başında 
merkez acentesi. Beyoğlu 
2362 

Mes'adet ham altmde da"' 
irei mahsusada şube acentesi 
Istanbul 2 7 40 

Sadık zade 
Biraderler vapurları 
Karadeniz ınuntazan1 

'\'e lüks postası 

SAKARYA 
vapuru 6 Mart 

Çarşamba 
günü akşamı Sirkeci rıhtı
mından haraketle ( Zongul
dak, İnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireson, Tırabzon, Sürmene 
ve Rize) iskelelerine azimet 
ve avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkeci Mes
adet ham altmda acentalı
ğına müracaat . 

Telefon: İstmbul 2134 

Zavi 
Kadıköyünde .. yoğurtçu cad." 

desinde No. 24 haneden sat• 
renkte göksü alnında beyaı 
paftalı bulunan bir puanteS 
av köpeği zayi olmuştur. IW" 
lup baladaki adrese getireı1 
memnun edilecektir. Sakla"' 
yandan ise tazminat talet' 
edilecektir. Ahmet 

Sun Saatin ildn lari/esı 

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

Kuruş 

santimi 25 
« 
(( 

« 
(( 

(( 

50 
80 

120 
200 
400 

Telgraf: İstanbul Sa~t 
İlan muhteviyatına dik~at 

'llunmakla beraber bu husust 
mes'uliyet kabul edilmeı· 

Gazetemizde intişar eden 
bütün yazıların hakkı 

·mahfuzdur. 

Abone şartları 
Vilayetler için: Senelik 1 ~~~ 
altı aylık 900, üç · aylık t
kuruştur. Ecnebi memleket• 
ler için: Senelik 3000, al 

aylık 1600, üç aylık 
900 kuruştur 

Ramazan 23 1347 

Mes'ul müdur: Selim ll-4 4 

t 


