
on 
CUMARTESi 

18 
MAYIS 
1929 

s hıc· 1 Yıl- .~2 1496 AKŞAMLARI NEŞROLUNUR Nüshası her yerde 5 kurut 

!lu gece bir cinayet oldu 
~ ) 
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BııganA·a .. t'k ril'kl · d · t'b ı Jlciu . 1ım11as t • şe ı erm en ın z a ar 
Ct idaı 
icra~ bayramı bu sabah sut 9 ta T...:bim stadyo-

~ llliJtlr. 
Ve Erkek 5""6 b. elbiael _,__. 
arı h Id uı talebe yelmaak er g•,.wlf 

~ ... Ş a e kemali intizamla sahada ahzi mevki etmiflerdir. 
'&& ırn B · .f t · ın verdiği işaret i'2erine ~te iel~n 5-6 
nç, nıulıtelif ok .. n,. .. . İd numaralar yapmışlar ve ç IU&Uflanml§· 

~na ınap bayramına Terbiyei bedeniye mektebi miidllrii 
on nezaret etm· t' 

ış ır. 

Maç 
~n Taksirrı stl!fl;. 

nda yapılaClllc 
Galatasaray - A-

~ a maçına alt ya
Sithlfemizdedlr. 

6ayram namazı 
Zeftli saat 

s JL 
T Hi 

Ezani saat 
s o 
TbJ 

A.~Ianacak vaziyet 
~rhtım şiFketi hald ziyan 

ettiğini aöylzye· dursun 

• 

Bu sabah erkenden .. 
Zabıta memurları sokak 
ortasında henüz öldürül
müş bir adam buldtilar 
Karilerimize bugün bir talisizin maccrasım anlatacağız, öyle 

bir. talisiz ki dü gece geç vakte kadar namuslu adamlar ara -
3mda yaşıyordu, muayyen bir içtimai vaziyeti vardı, fakat 

1 naaılsa dün öğleden sonra işini bitirdiği zaman aklına bir~ç 
1 

kadeh rakı içmek geldi, bir masanın kenanna ilişti, beyaz 
[ Mabadi 15 inci sahifeCle] 

Bir kazanın 1 Mektepler 
davası ve bayrMlı 

BeYoğhmda, Taksimde Be- Kurban ha yramı mü-* 1 yapnda bir be .1 .. çocap mol>il fle çarparak nase tı e pazar g... 
v~fatma aebep olan İngiliz nünden itibaren mek
t~bismdan M. Robc:zt Tavu: tepler bir hafta müd
sm evrakı mn.tantiklikten 1 cı 
ceza mahkemesine verilmiştir. detle tatil edilecektir. 

757 milyonluk servet 
1 

Şu geminin şehrimize getirdiği 
zat iıte bunu temsil ediyo~ 

tirketi, her ay için hU~te bir pl~ vermek-

. Soı. verdiği plinÇomm varidat fMlı 85 blD 554 liİ'İl 13 Cumarlesi gideoecek olan Dramabal yatı 2
S ~timdir. Bu miktarda, tirketin ~yka açbiı Amerika mllJonerleriadea M. Astor hususi yab olan «Ora -
"•ridatı dahil dejildir. Zira hu aiabepo mayı.l:a ~- m-.a .. ile ve ailesi ile beraber tehrimize geldi. 

'l'~hhüdünü yapması için her ihtara itim ile cevap M. A.tor demek, itilir misiniz ki 757 milyon dolar de~· 
~ ıirket, sık, sak memurları arar*"• taafiye yflf*· G-.i•mm en ldlçlik miçosuna, ayda bizim paramızla 175. lira 

lebep olarak ta mali vuiyetlaj deterir. T.,it .ttt- veren bu .zat, f6yle bir gezinti maksadı ile ıehrimize g~m·~· 
-. l'lkamlar, hakikaten feaa vasiyette (l) old&atmm ,._ Bu pmide, yeme, içme M. A.tordan olmak üzere kim IDIÇO 

lllu? 1 olpWr iatemeL 
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bit 
dis mekte

ebesi niçin 
.. ıyle J'aptı? 

mühendis mektebinde ve
~-M rilen yemeklerin fena 
olduğundan bahisle talebeyi 
mektep idaresi aleyhine tahrik 
eden ikinci sınıftan 6 efendi 

. tart edilmiştir. Bunun üzerine 
birinci ~e ikinci sınıf talebesi 
derse ~mem~lerdir, vakalet 
derse gırmeyen talebenin tec-
ziyesini emretmiştir. Bir kısım 
talebe derse girmiş bir kısmı 
girmemiştir. 

e eis!cumhur Hz. yakında 
aramızda göreceğ"z. Dol-

mabahçe ve Beylerbeyi sara• 
yında ibzaratta bulunulmakta 
olduğu gibi Şehremaneti Rei
sicumhur Hz. Mayetleri erki-
mnm otomopilieri için beyaz 
zemin üzerine kırmızı renkte 
pilakruar ihzar etmiştir. 

marem llythası ikmal edil
miştir. Askeri memurlar 

14 mülki memurin 20 derece
ye tefrik edilmiılerdir. 
~ımıcıt'ap müzesi 15 haziran-

da açılacaktır. 
filstanbul telefon Şirketi S 
U seAe zarfında lstanbulda 
ot:omatik telefon tesisah ricu· 
da getirmeyi kabul etmiştir, 

, dliye vekili Mahmut Eaat 
bey yarınki tirenle şehri-

mize gelccekHı .. 
• erlin sefiri Kemalettin Sa
D mi paşa dün Ankaraya 

gitmiştir. 
talya tetkik seyahatmaea 
avdet eden Dahiliye müs

teşan Hilmi bey dün Anka
raya gitmiştir. 
m ali vekili Muhittin bey 
~ bayralllln ikinci günü An
karadan avdet edecektir. 
\1 &arif vekaleti millet mek-

tep -eri teşkilatının devam 
ve ~er yerde ipkası için her· 
kesın senevi. ((4» amele yöml· 
yerıi vermesi mUkellefiyeti 
hakkında bir kannn layıhaia 
hazırlanmıştır. 

A ~dolu Demir yollanna 
ait bazı ın~saii ile meş-

ğul olmalt üzere sabık müdü
rü umumi Her Mayisner şeh-
rimi'Ze gelmiştir. • 
~ün. r!Üzel san'atlar birli
~MJ ğın'ae bir müsamere ve
riim· tir. Vedad Nedim bey 
Şel· .,.pfrpercs!er aleyhinde Hü-
sey' n Suat hey tarafından 
vaki olan hikuma cevap ver-
m~, Peyami Sefa bey Seks-

Son Sa~t • 
= S±!:'!E---

Esrarengiz bir gaz 
Amerikada yüzlerce insanın öliı: 

müne sebep oluyor 
Cleweland, 16 (A. A.) - Oiin hastanede bir çok ha~taların 

doktorların, hasta bakıcıların ölümüne sebebiyet vermiş olan 

kül rengindeki zehirli gaz bugün de ölüm saçmakta devam 
etmektedir. Kurbanların miktarı hali hazırda 125 e baliw ol-
muştur. Mühlik intişar devam ediyor. g 

Oç 3yda sahlan 
ispirto 

Geçen üç ay zarfında müs
kirat fnhisan M. U. tarafından 
İstanbuldaki ispirto satan ba
yilere « 1,140,000 » liralık 
ispirto tevzi edilmiştir. 

Yalnız geçen Nisan 1929 
ayı nihayetine kadar (375,000) 
liralık ispirto satılmıştır. 

G:izll rakı 
yapanlar 

B•tta Sultan hamamında 
Mehmet efendinin ve İlyaıarın 
evlerinde möftereken gizli 
rakı yapıldığı anlaşılmış, ta
baniyat yapılJlllf büyük bir 
balar kazan, cibre, 25 kilo 
kaçak rakı müsadere edil
miştir. 

Anbrada at koşusu 
Ankara, 17 (H.M.)- Bugün 

burada ilk ilkbahar at koşusu 
yapılaeaktır. 

pirden parçalar okumuş, Ki- 1 

zım Hikmet, Necip Fzıl Niza
mettin Nuff beyler ~ 
p~ar okumuşlar ve çok alkış
lanmiflardu. MUsamerc mes-
u~ Cemil . ve. Fahri beylerin 
bır kooscrı ıle nihayet bul
muştur. 

mtfvanı muhasebat riyase-
11.Utine geçecek olan Fuat 
herle Bnkrcı sefüiiğine tayin 
edılen Sabri ve vefat eden 
Bolu ıneb'uau hahz Cemil 
beylerin yerine eylülde inti
habat yapılacaktır . . 

ilyük MWet Mecliılinde bor
salar ve tapu harçlan 
unu kabul edilmiştir. 

Dürk - Yunan meselesinin 
mUzakereıine Ankarada 

bitaraflar da hazır olduklan 
halde başlanmıştır. Nüzakerat 
faal b!r. ıafha~a girmiştir. 

udui ari~ine 
çıkarılacak 

Mühendis Lobof namında 
bir ~alıısın vaziyeti şüpheli 
görüldüğünden hudut haricine 
çıkarılması tekarrür etmiştir. 

Aln1an kon1ünist1eri 
Berlin, 16 (A. A.) - Prusya 

diyeti komünistler tarafın· 
dan verilen ve 1 Mayıs ha
diseleri dolayısile başvekille 
dahiliye nnzırma kl'lrşı ademi 
itimadı mübeyyin olan takriri 
46 muhalif ve 33 müstenkif 
reye karşı 210 reyle reddet
miştir. 

T.!J.Dusbağı yolu 
Usküdarda Tunusba

ğı ile Seliıniye arasın~ 
daki ham yolun par
keye tahvili tekarrür 
etmiştir. 

Esrar kacıran , 
bir tayfa 

marıcıye tayınleri Haziranda 
.. çıkacaktı~. Atinaya H. 

~~t~arı Enıs, müsteşarlığa 
bı.rıncı şube mlldürü Kenan 
Rıfat beyler tavin edilecek
lerdir. 

Rüsun1at muhafaza 
ıpemurları ~1ısırlı bir 
gemi tayf asını esrar 
kaçırırl~en yakalaınış
lardır. lnQ"İlİz bandralı 
« Reşit » vapurunun 
tayfalarından olan bu 
adaı11ın isnıi İbrahim 
Han1istir. Bu fellah 
topak topak yaptı<}-ı 
esrarları bir sepete 
koyarak kaçırırken 
yakalannıış, esrarlar 
nıüsadcre ediln1is ken-

disi hakkında da "ı~anun~ 
nnıaıneJeye tevessül 
edilıniştir. 
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G:raf Zepp(1 

in balontl 
geri döndil 
Pari~, 16 (A.A) - c,J 

Zeppelin balonu saat 14.30! 
Barcelone ve saat 17 de .,. 
ragosae üzerinde uçmuttut• 

Friedrichehafen, 16 (A.~~ 
"Saat 18,330 Graf Zep~ 
motörleri iyi işlemediği_.... 
dolayı geri dönnıllştür. 

Çcmberla,,ı1 
Hariciye nazır 
lığını muhaf al 

etmek istiyor 
Binningham, 16 (A. A.)~ 

Burada bir nutuk irat ef1" 

• 

olan Sör "Austen Chaııı~ 
lain" muhafazakarlar lntlh•"i Ve 
neticesinde tekrar iktİ va 
mevkiine gelirlerse yeni 
lamentonun devamı müdde 
ce hariciye nazırlığını muh 
za etmesini M. "Baldwill~ 
kendisinden talep etmiş o~ 
ğunu beyan ve bu talebi Sok 

ı bul ettiğini ili ve etmiştir. ~ib. 
Yunon ayanı j ~ ıı 

açılı~ ~ılı 
Atina,16 (A.A.)- Ayan m ~ClÜ 
merasimi mah~usa !le a~ıl li~t 
br. Aza tahlıf edılmiştit-. ~e 
Kunduryotisin millt me ~ısı 
20 . Mayısta akdedilecek lht: 
sesınde cllmhur reisliğine ;. ıy 
habı muhakkak görülmekt ~ll)d 

Papanın pulları . ~Ue 
Roma, 17 (A.A.)- Va ~İ . 

Haziran iptidasında muv h.. llı 
pullar çıkaracaktır. '•ıQd 
Gençler birliğinin ~tt 

müsame ~tt 
Bugün öğleden sonra ~ ı. 

ler birliği senelik müsaJO d 
sini verecektir. . rıa 

l h 
17 azı/arımı~ hıflı 

Sahife· f fl~ y __ _..._· ~a 

3 - ltt kafadar, Adalet> ~~'lk 
sında ve saire. 

llin 4 - Karilerlmlzlıı sUıunu. • 
l"> - Bir avuç kül ve sJJrf- ·~sen 

Suıo 6 - Spor sahifesi. 

' 7 - Eglcnccli sahife. 

8 - Moda haberleri. , h j k 
9 ...... Sinema dünyası. ~I 

10 - Kahraman a!a. #' edt 
13 Ou\·ar içindeki ö!G, Ô( 

:.abııkarnı.zıo L-evaP1~· 'dd. 
14 - Gunun haberleri. ~ l 

~ıre. 
15 - Polis haberleri \'t: ~(t}ı 

tı-
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ak.at Bayrakta
0

r yaşıyor, ama 
o da senin hasmındır. 

G - ıfis -
~ 1 el~ıı herifler per .. / en ıllühim n1ünakaşa. 
Jie e1 rı. s<>küyorlar, ki- istikbale ait hattı ha-
tı1 er · k · ta · · l of} l, Seccadelerı re retfn )'IOJ ınese e · 

la lUılayıp götürüyor- sinde çıkıyordu. Sfdo, 
sot, evi baştan başa İstanbulun , essiz bir 
b/UYorlardı. Hoca, kö5e ine çekilip alın-
dı zı de etrafına topla- nm terile geçinmeyi 
di.J s.açlarımızı ölçtü, münasip görüyor, Zih-
ş er1n · · d l · · S · ti .. lızı say ı, ete- nıJar ıse, araydakı 

p(1zı nıuavene etti. arkadaş1arile tesisi 
s; ınl deki deftere bir münasebet ederek dey~ Yer 

-- ...!:!!!2!!.fUil!WWWff+ W IS #9' fi!!!W 
" ., 

ıfS l esın en §Oı ra ... 

- Ne oluyor~wmz. yahu? Burasını Taksim .ı;tadyomu ma 
sandmı: :> 

Doktor Aristidi bak Yazdı. Ben onun rm «hanı yağına» sın- ı 
ve 

1

~1~dan, yazışından dan kocası için tatlı 
ya ~ızışiııden ürktüm. bir parça elde etmek W 

Belsoğukluğu Firengi Belgevşekliği 
Eminönü Karakaş han No 8 

"ııs~aşça odadan sa- fikrini ileri sürüyordu .... --------------------~ 
dl · Uııı, ahıra saklau- Her Kafkas dilberi OPE i 

lJ} G Elyevm iki büyük filmi azım muvaffakiyetlerle irae etme!: d · ece olunca b~h~ gib~ Zihniyarın da yü- tedir : MERi PIKFORD un temsili 

k Uvarından kendımı reğinde süs ve debdebe BAKiRENİN KALBi 
? ağa-nttını. Duvarın hırsı vardı. Çilek tar- lfe 

ıbiııde at gübresi yı- fasından kendisile be- V AHŞi ADALET 
t!Jı · • B bu iki harikai san'atı ~örmeRe ~itap edhtiz. ımış. oğazırna r:aber kaçırılan kızla-

.- . -.. . ..... 
. 

i~dar ' o yunıuşak pis- nn sarayda Direr meV: · 
lre batmış ve bayıl- ki tuttuklarını öğren
~ 1?ını. ıı <1iözüınü bir diği günden beri bu 
tıyar adarnın kuca- hırsı mahfi, biraz da 1

tıda açtı?ı: !3u, illa- gıpta ve hasetle karış

Bugün JV/AJIK Sinemasında ı ... 
1 

ile mescıdınıu nıüez- mıstı. Kocasını cidden tf . . B . -ı 
. .1 ın11ş. enı . bir ve pek temiz bir yü-
llddet sakladı. Son.. rekle sevivordu. Lakin 

bir kadıncatrıza BöJükbaşi Sülonun ka
ttı. O da bir diğeri- rısı olarak yarı aç, 

devretti. Nihayet, )'arı tok yaşamaktan
tıa satıldım. Sen be- sa -bir çaresini bulup
halayık değil. ha- hünkar gözdelerinden 
)'abtın. Beni mut- şanlı, şöhretli Sülo 

a değil koynuna ağanın, yahut bir eya
· ~k gördün. l1en de Jet valisi Süleyn1an 
ın için yaşıyorum paşanın hanın11 sıfatı 
Senin için ölece~im. ile ömür sürmevi nef-
~ J 

lllo, güzel karısının sine daha la yık bu?u-
hikayesini sakitane yordu. 
ledikteıı sonra : Zihnivar, bu meyJini ~ J 

Oleceklcr öldü ve bu emelini kocasına 
edi - biz yaşanuya ihsas ve onu başka ve-
ttlım. siJelerJe kendi maksa-
tı-koca arasında dına iınale etmiye ça-

1 
i 

gayet cazip iki filim 
ANNA STEN in mükemmel temsili 

ile Krasin buz Kıran vapurunun kutubu fİmalide Ceneral ı 1 

Nobilenin tahlı idaresindeki balon tayfasını ölümden nası 

Renkli vesika 1 

kurtardı_ğını musavver bir fi linı. · -· hşırdı. lşlediğ·ı cinaye- g eç t i. Z ihniyar, söz~e-
tin vebalinden değilse rindeki kuvvete hus-
de hatlrasından vic.. n :inün de kudretini 
danen n1üşn1eiz olan ilave ederek istinat et-
Sülova : tiO-i deJiHeri tatlı buse-

b 

- Yiğidin1! - derdi - Jer ve derağuşlarJa 
Tersenkii öldü an1a siisliyerek kocasını il-
Bavraktar Yaşı "'Or. ı~- z~rna muvaffak oldu. 
min ol ki o da· senin Kafkas dilberi zatüz
hasrnındır, seni eJine zevç olduğunu saklıya
geçirirse va)lahi kanı- r a k bir bikri 111üstear 
nı içer. Onun için te<la- ile sara ya ınüracaat 
rikli olalnn. J)üşmanı- edecek ve orada - eski 
mızla boy ölçüşürken arkadaşların da yar-
kısa çıkınıyalım. dınnle - kocası için 

Karadeniz yolculuğ·u bir şeyler teıninine 
hep bu esasa taalluk çalışacakt ı. 
eden ınünakaşaJarJa Mabedi var 

• 



Son S.,. 

Fakat futbolda 
Fı·ansız milli 
ta~ımı İngiliz 
profesyonelle
rine 1 - 4 mağ-

{up oldu. 

G~n~~~ ~aikiP~-~-~---~~~~~--•••n~~m~•~~~i~nre h~~cl 
mühim beynelmilel maç yapıl- B -.e k •• gösterir. 
mışhr. Bum çlann biri Fransa- ugun ,... l l ffia Ç İngilizlerle olan maça g~ 
Almanya rugbi maçı, diğeri ce Fransız mi li takımı .,.; 
de Fransa milli taktmı ile Galatasarayla Avusturya bugiiı maçta 1 - .( mağlup olmu~ 
lngiliz profesyonel talumı ara- k k Fran alı on birler şimdH' 
sında futbol maçıdır. a şama arşı.laşıyor. kadar oyn d kiarı oyu~ 

Rugbi de Fransızlar Alman- Galatasaray takımı ile bu- Bu va iyet karşısında Ga- çok yiiksel~ çok ahenkli 
ları 0-24 yenmişlerdir. gün karşılaşacak olan Aws- latasaray tak mmm şu şekli ·· z l b · oy n oynamışl'-

Bu oyunun tafsilatını ve- turyc takımı bugünkü trenle alması en f zla muhtemeldir. Fak!lt İn ·ıız prof yonelleı' 
ren Fransız gazeteleri Fransız- ~ehrimize geleceklerdir. Viya- Rebii, Latif, Necdet, Sadi, nin mi anık• al kan ve r/J~ 
lann çok 

0
0-azel b"r oyun oy- ·ınnın en kuvvetli amatör takım- Muslih, Mithat, Nihat, Suphi, ta it işleme! ri nctic si k 

na.maını; la 
nadıklarını, buna mukabil !arından biri olan Avusturya, Ali, Burhan, Rasim. Fran aLc. 1 ri Frensa 
Alman takımının zan ve tah- bilhassa oyununun sürati ile Alinin bugün Adanadan ge- akımını lngiii'P Venüs profel 
minden çok f zia zayıf ve oyur. maruftur. Aralarında Şafer lememesi takımda belki ufak onel takımına her hususta fi' 
teknikinc g }rİ vakıf oldu- g'bi beynelmilel şöhr t kazan- bir tadili icap ettir cektir. ik olduğunu ve faik bir o 
ğunu yazmaktadır. An!aşıl n mış, çok kudretli futbolcular o. ynadıgv ını, fakat bir tar~ft 

d Galat sar y bu Beynelroilel 
maç pek sert ve hararet· var ır. Ingiliz yan hal-..emi ın t . 

B mukab"I G l ~ O\ uncular k&rşısına genr oyun- · ı· · d v t ft t li~ olmuştur. Çiınkü Pnrisli bir una ı a aı.asaray 't" Jr ıgı, ıger ara an a 
takımı, ıki kıymetli azasından cular koymak mecburiyetinde lik neticesi maglup olduklatl' 

spor m cmu.,. ı maç sônunda k 
mahrum olarak çıkmaktadır. almıştır. nı yazmakt dır a;ahada yarım düz ned n fazla · 

k Al Mehmet Naz·t, sol açık Bu vaziyette maç~ neticesi Bu müh:m maç KoloJllP 
yırtı man gömle,,.j saydı- k ? "" 

Ke l Şefik . hastanededir. ne olaca tır · Bunu kat'i su - stadyomunda ve kırk bın' ,.... ğını buna mukabil ise Fransız .. ıl' 
oyuncularının fanilclerinde en Kemal Faruki yediği bir rette kestirmek mümkün de - ilik kesif bir halk kalaba!.,, 
ufak bir sökün• u bile olma- tekm den ayagınm topuğu ğilse de vaziyetin bizim için karşısında icra edilmiş 
dığını y~zmaktadır. zedelenmiş olduğu için aglebi pek te parlak o.matlığı aşi _ 333000 frank, yani biziııı ~ 

Bu da hangi tarafın daha ihtim l ovnıvamayacaktır. kardır. r mızla 30 bin ~iraya Y 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı b~ hami yaplmqtı~ 
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Kabille Ha-
l bil gibi 

e. 
Üç ,.rıcü Ahmet, ikinci Ahmet ile birinci Ahmedin 
karısını bir arada gfirmüş, bunu birinci Ahmede 

öyleyince bil:'fnci Ahmet ikinci Ah1neifen dava 
ederek 'liçüncii Ahmedi şahit göstermiş 

lla ı .1/mıt t, muddei 
Samiin gülüyor, reis gülüyor ' 

mi' ddei ve hatta bunlara ba
ka ak maznun da gülüyor. 

-Ahme ay .. ğ kalk, ismin 
n ? 

-So) d n )a re"s b y, 
Ahmet! 

-1 e isfyor->un? 
-S~zıg_mı 
- Canım onu bırak şimdi, 

bur ya niçin geldin? 
- K rımdan davacıyım1 
- "' ç c: n dir vlisfo? 

.-5-

l\' i ik, ne oldulc? 

.. 1/ımel. :;ahit tl' 

-Sekiz. 
- Çocu P."un var mı? 
- Yok. 
- Neden olmuyor? 
- Farkında değilim? Olmu-

yor işte. 

- Peki sekiz senedir karı
nın hö} le bir şey yaptığını 
gördün ma? r·· L-J n !ill't- • 

- Yoooo! 
- Bu sefer nasıl olmuş! 
- Öyle söyli'iyo:rlar. 

(Mab di 14 üncü sahif de) 

, 
çi de g irdi ımız · k p1 rla yük ek dağlara 

· o cuy b ı zıyoruz O yolcu, çıkbgı dağın biıyük
ı t m m n kavnyamazsa biz de bugün hayatımızda 

ım i "ki klerfo az metini farkcdemiyoruz. Bunn an-
iç "n olcu bi, rkaya dönmemiz, geçtiğimiz yolları, 

b dığımız noktayı görmemiz lazımdır. On sene 
ev 1 ne idik, bugün na.ı ız? Bakın! 

-Sene 1929 ... Asır dersen 
yirmfnciyi yarı e tik, yirmi bi
rinciye yaklaşıyoruz. Almanya
daki çıplaklar cemiyeti kadın 
erl ek hep bir arada anadan 
değma dansediyoriar da gene 
kimsenin lcim&cye: 

- Kışt! 

Dediği yok. Amerikalılar 
nerde ise kadınla erkek ara
sında ki tabiat farkını bile 
kaldırmak için yeni bir maki
ne icat edecekler. 

Medeniyet bir çok yerlerde 
kadınlık ve erkeklik diye ayrı 

birer mesele tanımamaya baş
ladı. Fakat bazı yerlerde hala 

ı bir Kabil ve Habil kavgasıdır 
gidiyor, kadın yüzünden hala 
biçaklar çekiliyor, tabancalar 

fora ediliyor, kafalar kırılıyor, 
bağırsaklar dükülüyor. 

Bu ne iştir anlamıyorum ki? 

İşte dün gene Aksarayda bir 
kadın için birisini oldürdüler. 

- Merak etme, yüzdük 
yüzdük bizde artık o işin 

kuyruğuna geldik demektir. 
Eskiden bakaya. bazı et ka-
falı kimseler, hele temamile 
aramızdnn -çekılsinler, bak ar-

tık «kadın yüzünd n dnayeb> 
denilen ve ta Adem babamız 

zamanından biz_, kötü bir 
mir:ts olarak kalan bu feci 
adetten bizde de eser kaiır mı? 

- Tabii kalmaz, zaman bi
raz cl:ıh.ı ilerler _,c bizde de 

el'an ara sıra, Kabille Habil 
gibi vah.c.-et devrine ait mahut 

dıranu aynam . · f ye'l köhn 
aktörlerden e .. er bulunmaz. 
Ba n ben istıyorum ki bu 
bir an evci o un. 

- Eyi am azızim, bu gibi
lerin kafalarında, kadına, aşka 

muh bbete dair yer eden men 
hus fikir n" c uzun yılların, 

nice uzun asırldr n tC"lkin ve 
tazyi .ile hasıl olmuş bh· fi
kirdir, bilmiyormu n"' Mama
fi, deciiğim gıbı, ç gitti, 

azı ka dı P k yakın a görür
sün ve bır k dm i..;in b er

kel., ne de bi e 1.:k için 
bir kadın d ~il L başkası-

nı öldürmek, h tt tırnagını 

bile k smez. Çil il eks ·riyet 
hayatm n d m 1 olduğunu 

ogrcnmiş ir. 



- 206 - Zayi 
Hurremin para ile it

maı gerçi mün1kündii. 
Lakin onu yanına 

alan Nigann da ayni 
tedbire biln1ukabelc 
tevessül etmesi halinde 
delikanlı müzayedeye 
çıkarılmış ve yarü ağ
yara karşı çirkin bir 
müsabakaya girişilmiş 
olacaktı. O halde 
Nigarın aC'İz kalacağı 
bir sahnede çarpışn1ak 
ve onun elde cdemiye
revi vesaite baş vur
mak lazım geliyordu. 
Bu vasıtalar, ancak 
rütbe ve men1uriyet 
olabilirdi. Hurremin 
sırmalı lihasa ve par
lakça n1evkilere karşı 

za'f ı, l\1. paşanın da 
bunları bol bol ten1İn 
cdeck iktidarı vardı. 
NigAr, ne yaparsa 
yapsın, At paşa gibi 
dilediği adama dilediğ·i 
rütbeyi almıya ve gü
zel men1uriyetler te,·
cih ettirmiye muvaf
fak olamazdı. 

eden bir mesele için En~lce salm ald,.ftun 
itibarı mlfli baııkannm 

görüşıniye geldim. « 360,404 » numara) l his-
- O halde somurt- se senedini zayi <1,Uim; 

mıva hacet ne. Güle yenisini alacağımdan hük-

1.; l k ı· ınu voktur. o-ü e söy e: aç ıra ., 
~ - 3 ucu kolordu teıuruf za .. 
istiyorsun? hilcrindcn: Süloynıan 

- Ne lirası babacı- * 
ğın1? BulUflan para 

- Altın lira, banka Bir hanım Larafuıdan 
kaiınesi filfln· Senin Kn uııpaşa ile H•.!youıu 

ura ında bir miktai" ımra 
hayatınla alakadar buhınmu~tur. Sa~biuinin 
başl<a ne olabilir? müracaalt. 

_ J~ica ederim ha- ist:ınbul palicl harici tnPv-

b 
rude rucınuru: J]. Kat.iri 

hacığın1, latif eyi ıra- * 
kınız. Para için sizi Sürat rekoru 
rahatsız et~1en1. Kfth- Ben Şehzade medrc-
yanıza eınır verırın1. sesinin « s » nıımarah 
Benjm derdim başka. odasında otun.1yorum. 

- Kaplan yüreğ· nde En büvü~ü « ·10 >> ya-
... ö 

dert, kavakta n1eyve! şinda oln1ak üzere «S» 
inanılacak şey değil o:S-lunl var. Kocan1 
a~11a söyle de dinliye- g~çen sene İl1mİr em
v1n1. 
. Nerin1an, babasının razı sariye hastane-
ellerini tutarak ve sinde veren1<!ıen öldu. 
gözlerini onun gözle- Babanı devl<! t memu
rine dikerek n1aksadı- ru idi. ~iaaş bağlan-
111 def aten söyledi: nıası ıçın hükumete 

nıüracaat ettinı. - Bahacı~ııın, evlen-
i\1aaş ınua1:nelesi he-

ınek istiyo tun! n1en hemen ikmal ed-
i\1. paşa, izdivaca ait . 

ildi. Yalnız Izn1irden her türlü teklif atı, te-
n1ennivatı ,,e ibranlatı kocamın vefatını sor-

resinden soruldu. So" 
rulalı tam bir sene 
oldu, hfıla cevap gel" 
rncdi. Nigar 

* Bir daktıro 
\"irml lJeş yn~lnrındllı 

'fürl\çe ,.P Hum~a lyl »i"' 
lmı hf ı• daktilo han1ıll1 

müP.,stısehwclc kendlsflıe 
t!a1\tilohıl\ arıvor. Hu sO" 

w .. ,, 

l Un vası lasllt~ « S )> rl'lv 

zille cevap vcl'ilmesi. 

* Yere b~tan~a kal~ırımsızlık 
Uh• lrnrlhrıiztlen aldıGY 

nuz mf'J\ltı(Jta, Y4.'rehat:afl' 
da lrnu.ıllzn:syon c:nJuırlP~ 
üzerine lrnld11•ııu inşa ed11 

mcdi(ji ve im s(~bpf)I' 
lozdmı W'<.: il nwd iği hcyn' 
olunarak ~t·hrf•mant-lllll
nazarı clikJ\all cclbedil' 
mcliledir. 

* Gümrük memur ıarına da!r 
Akşan1 gazetesind 

Günn·ük n1enıudart 
nın tcbcddii)J}tı halC 
kında ~·apılan neşriy9' 
doğru n1udur? Eğd. 
doğru ise perişan c>P 
duk, dernektir. Bi' 
uf ak men1urun aile 
ocağı nıahvoldu de' 
ınektir. Ltitf en gazete' 
nizle beyanı rica olıl' 
nur ef. ·raşradan ge' 
Jecekler de istemezJe(· 
Ef. 

E 

1 

Nerin1an evelce is
tihfaf ettiği rütbe 
kaziyesinin şiındi işine 
yarıyacai{ını anladı ve 
biletraf teemmülden, 

senelerdenberi n1usırran n1ak icap etti ye key
reddeden kızının, kendi fivct İzmir nüfus ida-

8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!r!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!~ 

kendine gelip te bir 1 ana, daha sonra da 
\'ef a caddesinde 88 

Şerif 
l 

Lalinur ile de arizii 
an1ik nı üza kereden 
sonra babasına n1üra
caat etti. 
~l. paşa, selamlıkta 

kendini ziyarete gelen 
şımarık kızının ciddi 
bir çehre taşıdığını 
gorunce neşesizl~ndi 

ve isteksiz isteksiz 
sordu: 

- Ne o hanın1f endi, 
kavga 1111 edec~ğiz? 

- Estaf urullah ba
bacı e-ın1. Elini öpnıiyc 
ve hayathn' taalluk 1 

erkek pervasızhğile kaynana olurlar. Şin1-
tcehhül edecetrini sö .,,·- di sen işin alt tarafını 
len1esine karşı evele- sövle. Darnat ta ha
n1irde büyük bir hay- zı; mı? 
ret gösterdi ve sonra - Kabul ederseniz 
birden neşc!enerek: hazır! 

- Ne ala, ne ~\la! -- Kim inmiş bnkalını? 
-diye bağırdı- dcn1ck -- Hurreın köleniz! 
beni dede yapmıya i\ıl. paşa, birdenbire 
karb.r verdin. verinden f ıriadı. 

- Orasını bilınem - Hurrem n1i, Huı·-
babacığın1." Ben sadece rem nıi? Galiba van
g Jin o!n1ak istiyorum. lış işittiın... Şu zibidi 

- Canım hepsi bir beledi ka/:ibile mi eY
yola çıkar onun. Kız- leneceksin? 
~ır, iptida gelin, sonra j l!ıfabadi var 

« S. S. » İstanb~ 
gümrük başn1üdii~ 
İsınail Hakkı bev b1J • J 
havadisi tekzip ettnİŞ~ 
tir ef endin1. 

* Zayi 
Sülcymaniye askerlik şu~ 

sinden aldığım muayene b 
viyet varakasını zayi ettilP· _11 

323 tevellütlü Malat)'Y 
İbrahim 

fjııııı1111ruıımııu1Hr.11nmıı1mıınıınnıııııınıııımıı11nıı-ım 
1:11ııııııuı111uıııu ıııııuııııııU ııuııı1ııııı uııııuıuuıı liiılltJlllll 

_ ~ Kurban bayranıl" 
nın ilk (!ünii 
Daruşşaf aka 

eünüdür 
i!lılı•ımn"u'"'•;rnmn.- 11111ıı nıııuınıı 

1 lıı:ılı••"·"''ll111111 Uilllulllf uııuııııu 11 
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Eğlenceli sahife 

- Evv h te ile t.,. 8 ! Kocam gaz~-. u"ra her d .. .. ,, 
ıse tefrH· uştu. .en 
nınrntstı~~sını daha oku-

!'Je okuyor? 
Bır zat; v '-"' .1 iÖriiştli" aKa e pek samimi 

ikbal o~ k arkadaşının, naili 
sine • y u dtan sonra kendi-

81' ırn etmek - 1 
dursun - sellın bil §OY e 
teenni g=--" • e vermekte 

va1.enneaıne . . • . 
kızarmlf. Bir .. ıçın ıçın 
arkadu ıl gun o bivefa 

...,,, nas ıa so--'· 
rıezzuı·· d b 1 ·&UCA te-un e u unur: 

- O"l g unuz mektebe 'di 
yor rnu? gı -

- Evet efendim gı'di 
- Ne ok ? ' yor: H uyor 

e~enlkukU kadimeye riayet 

E ,,_e~e lanet okuyor! 
· Şegımı ön " ,, 

Bir köyıu '>'unuz 
çınr. Firany· lazı, Cfeğini ka

ı tutmak . . k 
şarken önüne b· ıçın o-

- Aman kızı ır erkek çıkar. 
k Ilı ·der- l"b öye gidiyorsun. Beninı ga ı a 
da kızım var. Gel .de ora-

• ti' •• • &elli onun nıye ne opeyım. Sen d b 
iDİ kızıma iade edersin~ use-

Köylü kızı, ytizsüz zaınp 
elil . k ara-

yı e itere şu cevabı Verd·· 
- Önümdeki qek bende~ 

e.el köye gidecektir. Onu 
6s>eraeni% buseniz daha çabuk 
llhibioe vual olur. 

!1fisf ecap 
olmaz ki! 

Bir alay mektep çocuğunun 
ilahilerle kıra doğru götürül
düğünü gören bir zat, arka
daşına sorar: 

- Bunlar böyle bağ:ra ha~ 
ğıra nereye gidiyorlar? 

- Yağmur duasına! 
- Ne beyhude zahmet. 

Çocukların duası müstecap 
olmaz ki! 

- Neden? 
- Eğer olsaydı, yer yüzün-

de bir tek meh.i:ep hocası 
kalma:ıdı. 

Bugün ağlıya
ma.m 

Herifin biri cenazelerin 
ardına takılıp ağlamakla para 
kazanır, ferihu fahur geçinir
miş. Bir gün agniyadan bir 
zatın vefahm haber alır, ar-
kadaşlarından birine müraca-

1 at eder! 
- Aman kardeşim - der -

ölünün başında sen ağlayıver. 
Ne ceredersen yarı yarıya 
paylaşııız. 

- lyiya sen niçin gitmiyor-
sun? 

- Bugün benim de karım 
öldü. Gözümden yaş çıkması
na imkin yok. 

Kaç tane? 
Bir zata : « memleketinizde 

kaç divane var ? » demişler . 
O da şu cevabı vermiş: 

- Divanemiz kaç tanedir , 
bilmem. Fakat akılWanmızın 
sayısını sorsanız söyliyebilirim! 

Darılmoyın! 

- liıznn! ilanını -var
ken sana suratlı durur
sam sakm kızma .. 

- ilanım yok iken ben 
de sizo surat eder.sem 
darılmayın. 

Ölmiiş, 
kurtulmuş! 

KlKlı ile şahit arasındat 
K - Kuran okur musun? 
Ş - Bildhnle vftmbu 1n-

raetile! 
K - Ölü yıkar m&Sm? 
ş - Adabü etkinile! 
K - Peki. Ölüyü gömdük

ten sonra bir şey söylerler. 
Onu da bilir misin? 
Ş - Bilirim. 
K - Ne söylersüı bakayHD? 
Ş - Ne talili adammış-

sın ki öldün de ıahit diye bi
zim kadı efendinin huzuruna 
çıkmaktan kurtuldun - derim. 

Su içmem 

- Ah <-.-anım! Sen bir 
içim susun. 

- Hayır. Su içmem. 
Şampanya içerim. 

Ya onunki? 
Zuref adan bir zata: 

«filan adam kulağını
zın büyüklüğünü ileri 
sürerek sizi tezyif edi
y9r» dem işler. O da 
şu cevabı vermiş: 

- Hakkı var. Kulak
larımın bir insan için 
biraz büyük olduğunu 
ben de biliyorum. Fa
kat onun kulakları da 
bir eşek için pek kü
çük değil midir? Bu
rasını da siz ona an
latın. 

Yahu!. Demlndenbc
rl eski klremllleri atıyo. 
rum. l·eullerini hala ne
den çıkarmıyorsun? 

Aldanl)'orsunuz 
Uzun bir hastalıktan. 

şif ayap olan bir zat, 
kendisini tedavi eden 
hekimle konuşu yor : 

- Eınin olun doktor, 
hayatımı size borçlu
yum. Bütün ön1rün1ce 
bu borcu ödiyemem • 

_ Anıan efendim, 
aldanı vorsunuz. Bor
cun uz"' topu topu a]t
mış liradan ibarettir. 
ve onu şimdi vermek 
te elinizdedir. 

Aman dursun! 
Cenaze dönüşünde 

lokantaya uğruyan . 
genç varıs, garsona 
sorar: 

- Şarabınız iyı n1i? 
- İyi de sC1z mü efen-

dim, ölüyü diriltir. 
- Aman dursun öy· 

leyse. Bana limonata 

~-



Son Saa\. 

KostUnı tayör 
nıodası 

Kaç nirlü tayör vardır? - Klasik 
tayör nedir -·Fantezi tayör 
neye derlef?:.. Tayöf hangi 

mevsimde giyilir? 

lspanak ucuzladı. Bugün 
Jedi buçuk kuruşa kadar al
mak kabil. lspanağm alaturka 
9e alafranga sofralaraaki mev

kii mühimdir. Senenin on iki 
a,mm dokuz ayında ucuz; 

Bugftlı sne kos!ftın ta- . 
yörden babsedeceölm. 
Çünkü mevsim ttlbarlle 
glyll~ en iyi elbise 
kostüm tayördür. Havalar 
daha iyice ısıomadı(f ı için 
ince lpekll roplarla der
hal hastalanmanız pek 
mümkündür. Çok sağuk 
olmadığından kışlık kalın 
yünlü ropları ve kürklü 
mantoları da glyemezsl· 
niz. İşte bu se1>e9le tayör 
en muvat:k elbisedlr9 

İki türlü tayör -.rardtr. 
mri kJAsJk tayör, diğeri 
fantazi tayör. 

Kldslk tayör nedir? 
Sade, biraz erkek hiçi• 

l 
mı bel korsasız, reGk IA. 
clvert, koyu kahve :-engi, 
bej, koyu (fümüşü düz ve 
ya kumlu. Etek portföy 
veya d~z. işte senelerden 
beri IL.ılüm olan khislk 
tayör budur ve hemen 
ilave bdeUm ki bu tayö
rün modı~sı ne geçer, ne 
de ölür. Her zaman için 
şık, zari( ve sabit bJr 
modadır. 

Fantı~zi tayörlere gelin
ce, hunların en bariz "·a
sırları gönülün isledl{İI 
fantazl renklerc!e yapıl· 
masıdır. Sonra biçim, da-· 
ba sonra da sus gel~r. 

Fantazi tayör klAslk . ta-. 
yör glbt ·ıahdidata tabı· 
değildir.Eteği lstedl~lnlz 
gibi yapabilirsiniz. Ceke· 
ti nasıl arzu ederseniz 
o suretle biçtlrmeniz ka-

Bugün ne 
pahalı elde edilebilir. içinde · 
besleyici ve kuvvetli madde· 
ler vardır. Damarsız kısımla· 

rmdan ve poma~a gibi ezile 
olmak şartile ve tereyağı ile 
püreai pek nefis olur. Hele 

blldtr. J{:ola,' etete yapı· 
lacak süsler, hatta ooJıe
tln yakasına konulacak 
yaz kürklerinin çeşitleri 
artlk sizin zevkinize kai
m~ bir cihettir.' 

yiyeceğiz? 
bu pürenin ortasına yumurta 
da lardını~ mı yan gelip ·afi. 
yetle yiyin. , 

Bu anlatbğınıız ıspanağın 
yemeği değil, çerezidir. yani 
batka yemeklerüa yamda 
( garni) olarak verilir. Yeme-

ğini yapmak için usul başka .. 
dır. Bu usul ise evlerimizde 
ekseriya yapıldığı gibi l8P8 .. 
nağı tencereye basıp, bati•~ 
tuz biber ve etini içine ~ 
pİfirmek usulü değildir. N...-

. olduiunu _vann anlatınm. 
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Amerilı:an sine~ 
macılıeı nedir? 

1928 ı. • 

senesının 

istatistikleri 
Amerikan sinema ~lrketlcrlnln umumi 
sermayesi • • • • • • • • • • • • 
l\tc\'CUt sinema salonlannın kıymeti • . • 
Geçen sene sinemalardan toplanan para • 
Flfün kiraları • • • • • • • • • • • 
Bır senede yapılan ftllmlerln li:ı~ meıl . 
·ıı:dt" \'~ dd.v: masrafı • • • • • 
Hollh umı.\.1 aı::·'erin bir ~eneli!; ücrcıi 
Aktör bıışıoa nsatl olarak duşcn 

'haftalık : • • • • • • • • ' • • 
aıu sahne başına 'asarı• ıfuşen haftalık 

f~qcl sınıf rejisörlerin h:ıftalıj!ı • , • , 
Kostum ressamları • • • , • , , 
l\11marlar • • • • • • • , • 

Lira 
J,840,000,000 
31200,000,00o 
1,040,000.000 • 

.384,000,000 
220,800,000 

9.600,000 
96,000,000 

1,4-iO 
1.440 

4 o 
384 
884 

Dekor ressamları • , • , • • 192 
~1iıelllf başına \-asatl hesepla .dü,cn sene· 
ilk ücret . • , • • • • • • • • . • ~S.800 

1928 senesinde Amerll.;a şirketleri tarafından 800 
filim yapılmıştır. Bunların 200 ü seslidir. Sesli fllimlcr 
için yeııldcn 1300 l!inema salonu in~a olunmuştur. 
Tutulan lstatlstl~lcr Cemahirl Muttcfika hudutları 
aabll!nde hcrgün 18,500.000 kişinin slnc•ıya gitti· 

finl gcistcrmcktcdlr. 

S~hife 9 
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Jzil 1 ern [~ahram ~ 
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Nakıli 

idris Jı1uhtefl 

• • 

zımı açırıyorlar. 

aydutlar genç ızın üstüne çullanıp karga tulumba sandala 
atlarken babası bir kurşunla yere serildi. 

~ı====;;;;;..- g~ 
Güzel Asiye, hizmetçisi Ne

cibe ile kö!kün bahçesinde 
yanlız kalmışb. Dalğm gözleri 
ile Ahmedin çıktığı istikamete 
derin derin bakbktan sonra 
içini çekerek sahile doğru yü· 
rüdtı. Zavalh kızcağız kimseye 
dinletemediği biiyük kalp der
dini KaradeniZin hırçın sulan· 
na dOkmek iştiyakı içinde 
yanıyordu. 

Necibe iSe siik'Ot ederek 
lianmmn takip etti. 

Kaptan Y rhuda gelince bu 
mel'un herif bahçenin bir 
köşesinde, bir taflan küıneai 
arkasına sinmiş, olan işleri, 
geçen oeyleri tamamen gör· 
müştn. 

Sevincinden elrerini uğuştu· 
rarak kendi kendine söyleni· 

y.ardtı. 
- işler yo1nada .• 
Sefer ağanın talii şimdiki 

liatde pek parlak gidiyor. 
Kahramanın inadı ve hele genç 
Ahmedin amcası ile beraber 
gitmesi ne ala oldu. Asiye 
yalnız kaldı. 

Şimdi mesele kızı kandınp 
gemiye kadar götürmek. On
dan sonrasına Allah kerim •• 
Vakıa düğün alb hafta sonra 
olacak .. Bu müddette Asiye kw 
kız oğlan loz olarak kaçırmak 
için kafi ve vafi bir müddettir. 
Fakat Sefer ağa hazretleri 
sabırsnlanıyor .. Geç ka1ırsam 
istediğim parayı koparamam. 
Binaenaleyh derhal hareket 
lazım. Kurnazlık para etmezse 
o zaman zorla kaçınnm. 

Bu karan veren Y erhut 
bahçe sedinin kenar parmak
lığına dayanmış denizi seyre
den Asiye ile Necibeye doğru 
bir kaç adım attı. Ayak sesini 
duyan genç lnz firkerek geri 
döndü ve Yerhu<fu görünce 
kaşları çatıldı: 

- Siz burdn ne arıyorsu
nuz? 

Maltab li: ptan hürmetle bo
yun kırdı: 

- Gemiye gitmek için ka
r verdiğiniz sırada misafir

ieriniz ~eldi. Ben de sizden 

emir alıncıya kadar burada 
beklemeyi muvafık buldum. 
Sandal hazır ve sizi bekliyor. 
Gemiye teşrif etmiyecek mi
siniz? 

- Hayır. Nişanlım burada 
yok . . O yok iken bir yere 
gidemem ve bir şey satın ala
mam! 

Yerhut mallannın fevkala
deliğini tekrar tekrar ve bal
landıra ballandıra anlatmıya 
başladı. 

Fakat genç kız kat'i bir 
ifade ile Y orhudun sözlerini 
kesti. 

Bir hissi kablelvuku ona 
bu adamdan çekinmeyi söy
ltiyordu. 

- Hayır.. dedi. Nafile 
zahmet ediyorsunuz. Gemini
ze gelemem. 

- Fakat, bu kaçınlmıya
ca}.r. bir fırsathr. 

- Ne olursa olsun. Başka 
müşteri arayınız. 

Y erhut güzellik ve kurnaz
lıkla iş göremiyeceğini anla· 
dı. 

Genç kızı zorla kaçırmıya 
karar verdi. Bunu derhal ya· 
pabilirdi. Çünkü köşkün 
bahçesinde kimseler yoktu. 
Kenöınin ise yamnda bir tay
fe ve sandalları vardı. 

Fakat, vakit gündüz oldu· 
ğundan her türlü tehlike 
ihtimaline karşı gece hareket 
etmeyi muvafık buldu. 

Üzerine şüphe getirmemek 
için nezaketle hareket ederek 
çekildi, Sahile geldi. Bckliyen 
sandalına bindi. ( Haydar ) a 
yanaştı. Vardiya n6betçiai olan 
tayfaya gemiye çıkar çıkmaz 
fU emri verdi : 

- G5ztınil dört ~! Köşkün 
bahzesfnde ne g~rlirsen saati 
saatiney dakikası dakikasına 

• bana haber vermelisin. 
Sonra kamaruına çekildi. 

'f 
Ak~am ... 
Gnneş batalı henüz beş on 

bakika olmuş .. 
Sevgilisi gittikten sonra 

bahçede biraz kalıp kö§ke 

giren Asiye şimdi yalnız ola
rak tekrar bahçeye çıkDlJfb. 

Genç kız bu akşam iki sc· 
hepten üzüntü ve sıkınbdadır. 

E"-vela nişanlısı Ahmet bu· 
radan geçtiği ilk akşam bu 
akşamdı. Sonra babası bu 
akşam mutat hilafına geç 
kalmıştı. 

Asiye içinin 11kmtısını üs
tünden atmak için yahuz ba· 
şına bahçeye çıkb. Bahçenin 
setlerini inerek ta sahile 
kadar geldi ve burada 
parmaklığa dayanarak dal· 
gın gözlerini denize dikti. 

Sevgilisi Ahmet bu koca • 
man denizi fırdolayı dolaşacak, 
kim bilir ne sıkınblar atlatarak 
inatçı t\mcası ile beraber Üs· 
küdara gidecekti. Şimdi fU 
saatte acaba nerede bulunu -
yordu? 

Genç kız bu hülya ve dil • 
şilncelcr arasında daldığı sıra· 

da Haydar gemisinde vardi • 
yanın ihbarı Uzerfne garip bir 
faaliyet başlamış, sandal ale • 
lacele denize indirilmiş ve 
banker Selimin evine doğru 
sessizce kayarak istikamet 
almışb. 

Ortalık epeyce karardığından 
sandalın sahile yanaştığı gö• 
rülmüyor, içindekilerin karaya 
atlıyarak birer gölge sessizliği 
ile genç kıza yaklaştıklan 
farked ilmiyordu. 

Asiye hala dalğın, hilA m· 
şanlısı Ahmedin hayal ve ha· 
liie parmnklığa dayanmış de
nizi ve uzak ufuklan seyret
mekte idi. 

Birden arkasında hafif ayak 
sesleri duydu. Süratle döndü 
ve karşıamda Y erhutla adam
lannı gördü. ince zekbı ile 
maruz bulunduğu tehlikeyi 
kavradı: 

Bütün kuvveti ile avazı çık· 
tığı kadar bağırmak için ağ
zım açtı: 

- imdat!.. İmdat!... Yeti· 
şin ..• 

Zavalh kızın son sözleri 
ajzmda tıkandı. Dev ıibi lıe· 

rifler üstüne çullandılar. Elini 
ayaaını bağladılar, ağıııu 
bkadılar ve hemen karga tu
lumba sandala attılar. 

Bu sırada hanımın yanına 
gelmek içjn Necibe de bahçe
ye çıkmıştı. Haydutları görün· 
ce o da bir feryat kopardı, 
fakat d&rt kuvvetli el onu da 

bir hamlede yakalamSJ, sımsıla 
bağlıyarak Sa!!dala Asiyenin 
yanma atmıştı. 

Kürekler aynisef!sizlikle ha· 
rekcte geldiler. Y erhut mel· 
\in maksadına . ermiş, Aaiye 

ile hizmetçisini nihayet Trab· 
zonlu Sefer ağa hesabına ka· 
çırmıya muvaffak olmuştu. 

Genç kwn istimdadmı, imdat 
avazını kö~kte olan uşaklar 
duymuşlar, fakat nereden 

geldiğini tahmin edemedikleri 
için hanımlanni ki>§kte ara· 
mağa çıkmışlardı. 

Bu esnada Banker Selim de 
evine gelmişti. 

Uıaklar hanımlannm eesini 
işittiklerini, fakat nereden 
geldiğini bilemedikleri için 
aradıklannı söyledikleri zaman 
Selimin benzi attı. 

Hemen bahçeye koştu. Set· 
lerin merdivenlerini dlirder 
dörder atbyarak sahile ka
dar indi. ( Haydar ) gemisine 
yanaşmakta olan Y erhudun 
sandalını gördü. Ayni zaman
da geminin yelkenleri açılmış, 
demiri alınmışb. 

V aziyct körü, kör parmağım 
göziine gibi meydanda ... 
Asiyeyi kaçınyorlardı. Zavallı 
baba can evinden yaral•nmış 
arslanlar gibi kollannı açarak 
feryadı bastırdı. 

- Y etişln.. Koşun!. Kamu 
kaçırdılar.. Gemiden bir .Dih 
patladı. 

Banker Selim kaptan Yer
hutun atbğl ailihla omumn· 

dan yaralanıp yere yuvarlamrkea 
Haydar yelkenlisi sahildenaçıl
mış ••• Odesa körfezinin burınmu 
dönmüş ufukta ve karanlıkta 
kaybo1muftu. (Bitmedi} 
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Herif hiddetlenmişti 
Bu hiddetle kızın O.zerine 
doğru yürü:dü, btı ande ... 

Ely.,n vaıis"nin bu feveranı 
karş1sında şaşınp kalmıştı. 
kendlsfni hu hain ve mnfteris 
berif"n l arşıl!lnda müdafaasız 
V< )' • z gören bedbaht kız 
bit.,. .m.iyar nğlamıya baila
mıştı. 

Marsiyal Zambnrofa g~Iinc0 

mütehakkim ve tehditkar de
vam ediyordu: 

- Burlda hakim ve amir 
benim. Arzularım harfiyen icra 
edilm.:l'L SurRsını da onut
ına ki bütü; serveti elimde 
bulunuyor. 

Ş.yet dediklerimi yapmaya
cak, arzulanma bila kaydUtart 
lll\lvafakat etmiyecek olursan 
~ mah\teder, on paraya 
llıGhtaç bir halet getiririm ... 
Ben &ana ancak tilştl\nil isbat 
ettltuı zaman hesap vermek 
~~\ıriyetindeyim ve buna da 

ent& Vakit var. O zamana 
kadar seri yirmi defa perişan 
~ehilirim ... 

1 
GlSznnn hiddet 'bnrtimüş o -

an banker yumruklarmı saka· 
ra~' a·enç '--_ • .. .. 

·-. e.: &U:ln üzerıne yuru • 
ınüşw. İşte tamam bu ııra • 
:~. , pencerenin camlarından 
b!na!_. Parçalandı ve llıerinde 
ır IUl"' t 

bir t gıd parçası sanla olan 
aşo anan ortasına dllştn. 

Zambarof bu ani müdahale 
kartııında ve bir miiddet te· 
reddüt ett'kt 
• .. 1 en sonra yere 
ıgilerek taşı Yerden ald 
ilz'dk ıve 

ertn e i klğıdı '"ÖzdO Ki" y • 

. gıtta sanki kanla yazdmış =- kırmızı renkli fu iki 
11'1 ~ ~arıiyal Zambaro~n 

erilli yaktı· 
-Ducıc. . 

t eti. ... » 

S• h vı 
ıya lll 1- • 

Jak lor Gsa:eli palyaço 
ıu yeni iaın-::-' . daha doğru-
raiyal tenbeı Jorı Dnpon, Ma-
uytun bir b Ye •bl tabiatına 
. . b •Yab ıefibane ge· 

çırmıye aşlanııttı 
Sahte nıaktuı hol b 1 rf d. o pıra 

ıa e ıyor ve bilhassa bü-
ük "l • ola en y eg enceaı n ku d 

kendini alamıyordu. D~p:: 
para cUzdamnı boıalınıt gö· 
rlbıce bir arabaya atlıyarak 
Zambarofun nezdine kOfUYor 
•• bankerin aeıdiDdea ce~ 

leri dôlu bir halde çıkıyordu. 
O sabah Jorj Dfipon ceke• 

ini giyerken cüzdanının g-ene 
boşalmış olduğunu gördü ve: 

- Dun gece bakaı·acla gene 
h:ıpı yutmuşum! Dfye mırıl
dandı, gidip Zambarof kardeşi 
bir %iyarct etmekten başka 
çare yok!. .. 

Bir çeyrek saat sonra sabık 
Lor~nşan Fabyen efendisinin 
yazı oda.ana ithal ediyordu. 

Banker karşıımda ıeriki 
cl\rmüoü ellerim uvufturur bir 
halde görünce kaşlarmı çattı: 

- Gene mi geldin? 
Loranşar şeriki c6rm0n0n 

pek bariz olan ademi memnu-
niyetini görmemezlikten gele· 
rek cevap verdi : 

- Seni pek g&receğim gel
di de.. G&rilfmiyeli epeyce ol 
mllflu ... 

- Daha tekis gfln evel 
bir birimizi g6rmilf ve yanıl· 
mıyorsam betbin frank kadar 
bir paramı da dercip etmişJin . 

- Şayanı hayret yahu! bu 
kadar meşgalen arasında böyle 
ehemmiyetsiz meblağlan bile 
unutmuyorsun! 

- Şimdi gevezeliii bırak ta 
kaç para istediğini ıöyle 1. 

- Senden bara istemek 
ayıp olmaz mı ? Senin gibi 
müatakbel miliyonerden insan 
para değil lira ister .• 

Banker çek defterini çıka
rarak muhatabına heı bin 
franklık bir çek uzatb : 

- Şimdi, dedi, beni dinle! 
sana IMSyleyecek mühim şey
lerim var ••.. 

Bankerin almnda çok bariz 
endişe çizgileri vardı . 

Şeriki cürmOnllD bu dilıOn
celi halini farkeden Lor~ar 
mühim hadiselerin tehaddüa 
etmiş olacaj'ını anladı ve: 

- l..lkin dedi; Elyan tara
fından Omit etmediğin bir 
muameleye maruz kalmıt 
olmıyasm. 

- Elyan tekliflere kat'i 
bir ret cevabile mukabele etti. 
Bu çılgın kız Mananı bir tür
lU unutamıyor. 

Sahte Jorj Oiipon dişlerini 
sıkarak korkunç bir ıtllllfle 
güldü ve: 

1r erli mallar için 
Müsabakamız 

Müddet bitiyor, cevap
larınızı gönderiniz .. 

Yerli mallan mlisabakamız ı içinde kuanımyauk kime 
mayısın yirmi beşinde bitiyor. hemen yok gibidir. ldareha· 
Halbuki elimizde henUz neır- nemıtce bir yaudaıı haaıtlatı· 
olunmamıf bir çok mektuplar makta olan hedlyelerdesa ti•· 
var. Bu &ebeple ayın yirmiıi- diyt kadar tedarik edilenltr 
ne kadar mektup kabul ede- tunlardıt : 
ccğiz ve ayın yirmi beşine /~lem Perltv iınaldtıııdan 
kadar da cevapların nqrine nefis ılrıyat. Süreyya pafa, 
devam edeceğiz. Feshune, Bakır. köy fubrika-

Cevap gönderecek karilt- lan11dan eliJi&elik kumaı. bal-
rimizln bunları gayet kısa ya- la11i11e ue keten örtüler. M!llt 
zmaian ve nihayet may1Sm konser~ fubrikası konserue 
yirmisine kadar cevaplannın ue nıarmulallcır. Küi<lltya azim 
elimizde bulunmasını temin {.:ini Jabrikasuwı =arif çini ma· 
etmeleri lazımdır. Bundan ııwlcUı. Hasarı Fikri Alim 
sonra gelecek mektuplar mü- güneş ve Melımd Subit ima-
sabakaya idhal edilmiyecekUr. Mllıcınelerinin yelek ve fO-

Mayısın yirmi sekizinde, •rapları. Bali :mtt J abrikası-
milsabakamıza iştirak edip ce- mn kuş tl1yli yastıkları. Bey-
vaplan neırolunan bütün ka- ko:. kundura fabrikasmm iı-
rilerimiz arasında kur'a çeki- karpin ve serviyelleri, Du~iı-
lecek, bir pn sonra 'da ka- tam :cıde Hacı Celdl bey 
zananlaon ilimleri netrolu- ipekli mensucat f abrikasınm 
nacak ve hedlyelerlmi&in tev- ipek mamıılcilı, Lazari Pana-
ziine batlanacaktır. yolidis üç yıldız BlakıiıH?fdb-

lntihap ve tedarik ettitfmiz rikasımn le:iz biskıivileri. F'tr-
hediye adedi pek çok oldu- Jıal ;ade f abrika~uım şık ka-
ğnndan mllıabakaya girenler zakluri. .. -

Kibar hanımlara düşen 
vazifeler var .. 

-93-
Hanımlanmız yeril mal· 
ların haml$1 olmalıdır 
Yerli malla-

nmızın revaca
m temin için 
en iyi usul fik
rimce ,udur: 

- Kadınla-
nmızın yerli 
mallanna itibar 
göster meS:i, 
yerli malları-
mızdaki güzel· 
lik ve sağlam- . 
lığın A\tnlpa O. Nurı bey 
mallarından Gstün oldupn~ 
bilinmeai, Bunanın o ~dım 
ipeklileri hammlanauz fçin her 
tilrlfl moda ve .~efaı~tç.e şa
yanı tercih praıti haızdır. 

Binaen aleyh fU şerait da
hilinde yerli mallanmızın can
dan hamileri kadınlarımız ol
aıalıdır. Milli müesseselerimize 
gelince, onlar da en ziyade 
göze çarpan yerlerde şubeler 
açmalı, halka suhulet g&ter-
melidirler. Muallim 

o .... Nnri 

l -94-
Yerll malları b&lm l~ln 

1 ikind bir &il.fer olltcaldır 
l Yerli mallarmm temilli içiD 

Avrupa mahna her hululta 
· rekabet edecek enafa haiz 
olan Ttırk mamulitma kabil 
olduju halde lmllanmıyanlan 
milliyetsiZlfk gibi ağar bir 
ittibam altında kıvrandıran 
sazlerle ikaz etmek gayet iyi 
neticeler hazırlar. 

Bilhassa biz genç kızlar 
yekdiğerimize, mftmkün mer· 
tebe kendi mallanmız aldJ• 

1 tetVik edelim. Tnrk ka ı· 
ğınm bu huaufta ihru edeceti 
zafer, bütiin topraklanmazdaD 
düşmanlanmm kovdujumuı 
zaman kazandığımız muzaffe-
riyet kadar azametli olacak. 

Bu ftte bilba•• Şişlide ta· 
şaası, lüks ve deptebesi i~de 
yqayaa hammlanmmn diier 
kız kardef)eriDe yardım etmeli 
Türk kadmlıjmm iktisadi ta· 
rihini daha canlı bir hale 
getirecektir. 

Divan yolu: Biçki yurdu 80D 

ı•nfwiaa Nermin ômer Tema 
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A. keri yol( 
Beşiktaş askerlik şubesin

den: Şubede mukayy t ihtiyat 
piyade yüzbaşısı Rıfat Sami 
ef. bin Hayrullah Gırebene 
297, piyade yüzbaşı Remzi 
cf. bin Ali Riza İştip 299, 
piyade mülazimi Zeki ef. bin 
Ömer İstanbul 313, Tabip 
binbaşı Sabih Röctü bey bin 
doktor Ali Rüştü paşa İstan
bul 299, S. 2 ketebe Ahmet 
Muammer ef. bin Tevfik İs
tanbul 306, piyade mülazimi 
Ahmet Hamdi ef. bin Halil 
Kırk Kilise 309, piyade müla
zimi Sa it ef. bin Osman Sinop 
314, topçu mülazimi Ahmet 
Ramiz ef. bin Maksut Sinop, 
310, topçu mülazimi Ekrem 
ef. bin Memduh İstanbul 314, 
topçu zabitvekili İsmail Hak
kı ef. bin Mevlut İ:stanbul 
315, otomobil zabitvekili 
Nazmi efe. bin ' İsmai 
Tırabzon 916 Telgraf mula
zimi 1brahim Sacit efe. bin M. 
Talat. İstanbul 304. Te"grd 
mülazimi Süleyman ef. birı i 
Selim İstanbul 308. S 4 kete
be İhaahim ef. bini İzzet S 
keskin 308 S 4 ketebe Ah 
met Nüzhet ef. bini Mehmet 
Neşet istanbul 312. Piyade 
m jJazim Mehmet S bri ef. 
bini Ahmet Çorlu 310. Su
\ari mulazim lb'rah·m Nec 'İ 
ef. bini İsmail İ&tanbul 30 ı. 
Nakliye mülzim Emin lalınç 
ei. bini Mustafa Ga.l antap 
313. Levazım zabit vekili 
1hsan ef. bini AbdüJlah 204 
S 3 ketebe Ali İhsau c". bini 
Halil İstanbul 356 efen 'iler 
929J sensi yoklamasına he
nüz müracaat etmemişl rd"r. 
yoklamalarını yapbrmak uz re 
hemen şubeye müra.c:-atlar, 

gelmedikleri takdirde hak :m -
la takibatı kanuniye yapılac ~ı 
ilan olun.ır. 

Türk ocagında 
bayram? "ma 

Türk Ocağından : Bayramın 
ikinci Salı günü s. a 1 ·17 ye 
kadar Türk ocağında bn 
laşma merasimi y .. 
dan büH n ocd<lı d 
teşrmeri rica olu ur. 

h'lneıP.r birfıgı azas n 
Hi !i Etfal ce 

neler b · ·ı.iginde : 

Biri" ' azayi muh re 
den hu unan han r n r 
n ay '.>·n on dokuz.un u p z 
<!tln.i saat on dörtte B 

k" :..t c m ına 

"' 

• • • • \t (\l• 

He3ıefi idare fn,., 
fihabına. devam 

'i 

ezıı ll111Z 

Salı günıi 
Marmarada 
yapılacak 

ı 

as m ddei umu-, 
ı mi muavini tah

k ·kata gidyor 
l' rla hakimi İhsan 

Ziya beyin kati]j hak
kındaki tahkikata ne 

derece ehenınıivet verili-

ediyorlar -Esnaf cenuyetler"nclen tevhit 
edilcnler·n mii ter Jc heyeti 
idar ınin intihabına devam 
edi m t :r. Ş:mdiye kadar 
ekme' çi, l<ayıkçı ve mahrukat
çıla n yeni idare heyetleri İn· 
tih b':lb } apılmıştır. Yorgancı
lar n y ni .ıeyeti ıd<.re intihabı 
bayramın 7 nci günü yapıla
crudır. 

Bayramın 6 ncı v,ünü güm -
niJ.. komisyoncuiarı birliğinin 
yeni · dare heyeti intihap edi
le ektir. 

y m 9 uncu 
ve ham mc lann 1 O uncu gün
leri y n · İ'l ihııbatı vardır. 

* Şehrimizdeki cemiyete mu -
yyet h am<.'ılarm mikt<>rı 

(400) k" id" ·. 

Me 'Gplerde 
imtihf.inh1r 

mayıs n:ha
ı ı arılarını bi-

d 

imt·h nı 
Gii 1iruk I"o ı.i~, >n

cu ·&.rıı ıı in1 ·t ~ nl ırı-
de\ an 

'Türk l\latbuat cenıi
veti her sene olduğu 
gibi bu sene de bir 
deniz tenezzühü tertip 
etmiştir. Seyrisefain 
tarafından tahsis edilen 
bir Yapur saat yarını
da köprüden hare~et 
ederek Kadıköv, Us-

"' küdar, Beşiktaş iske-
lelerine u.Ç,radıktan 
sonra Kilvosa kadar 
gidecek, ·sonra saat 
<l7,~W)) da Koprii) e a'
detJe o gün çalışan 
arkadaşları da aldık
tan sonra nıehtapta 
l\larn1ara açıklarında 
geç val~tc kadar evle
nilecektir. 

Miısamere 
Bugün saat (14) buçukta, 

Cumhuriyet gençler birliği, 
Tepe başı kışlık tiyatrosunda 

senelik müsameresini verer kfr. 

tt~· J>azıı ·ı 
Edremitli Hacı İsmail oğlu 

AHMET NAZİF 
i bınbul, Kantarcılar N. 85 
ŞUBELERİ : G ~dik paşa 

caddesi, N. 32 
Beşiktaş, Köyiçi, N. 10 

Birici - 100 - ikinci - 90 

Zeytin yağlarımızın mahlu
iyetini isbat ed ne 1000 

lira miil< afat verilir 

., 

ği nıaJtlrndur .. Şinıdi de 
l rlada yapılan tahki
hatın da a esaslı 0J
n1ası ıçın zmir baş 

nıtid<lei umumi nıua vi-. 
ni ile jandarnıa bölük 
kumandanı yüzbaşı 
Naznıi beyin ~ rla)a 
gön<lcriinıelcrine karar 
\erilrn.ı;.;tir. 

(3 üncü sahifeden mabat) 
- Demek görmedin. Kim 

söylüyor? 

- AhP.aplaıım. 
- Peki bu karının müna-

sebette bulunduğu adam kim 
imiş? 

- Bilmiyorum. 
- Canım "ns n merak et-

m z mi r2 k b~ nasıl adamdır, 
nedir, diye? 

- Eder. 
- f smı ne imiş? 
- Ahmet. .S!)V • 

- Ya. d mP.k ki senın ~ibi 
o d Akrn t imiş, öyle mı ? 

- 'ôyfı ! 
- Pelt asri udamm ~ 

Ahıiıet? 
- Benim gibi adam ! 

Y . b ı,.J..) - anı ana mı e z yor 
mu'l ~ 

- Evet. 
- S u işte bir yanlış1ık 

olmasın·? S ni karınla beraber 
göı ;ıp ~ yaba ı zannetme • 
ın er. 
- Z nn tm zier. 
- Kimler bu zannetmiye -

cckler? 
- A met a"a. 
- Ay, o d mı Ahmet? 

- Ah ! 
- ~e de o urur bu Ahmet? 
- Bilm"yorum. 
- N oturduğunu, ne-

yin n~ i old .. ,unu bilmediği 
bir adam, kiz senelik karı~ı 
h klonda le dı bylerse buna 
ina ı m ? 

- Davacıyım efendim? 
- Pekı mnet, biz bu 

A :nedi :ır yaca, . Baka ım 
o A. m ka ı•ı münasebette 
bu undu mu, bulunmadı mı, 
anla ızl 

l 

. ı < \ ı g il z c il j ğ i a n c ak Kır(~ ı n 
id' ı e \ e ienı iıı kabildir. 

Muhak me ; t lik ediyorum. 
Samiın ül""yor, reis gülüyor, 

ın "iddeı v maz un gu uyorlar 
ben yazarkE'n gülüyorum. 

G lin bu ag anacak hnle 
siz d ü ün d ahengi b zmı-
yalım ! t. F. 1 

• 
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Dİ SER"ıTS MARİTTİMİ 

Kostantinopol °) 
vapuru 22 Ma-

ç.,rsamba 
[ Burgaz, Var
na, Köstence, 
Sulinn , Kalas 

e lbra"l ) e gidecektir. 
(ALBANIA) vc:puru 23 Ma

ıs Perşembe [ Napoli , Mar
a ve Cen!>vaj ya gidecektir. 
( IZEO ) vapuru 25 Mayıs 

Cumar si [ Napoli, Marsilia 
enova ) ya gidecektir. 

Tafsilat için Gafata merkez 
tım hanında umumı acente

ne müracaat. Tel. Beyoğlu 
7 1-772 ve ya Beyoğlund 
Pc.ra palas altında Natta Nas 
yonal Turkiş tuist ecensiye 
Te1efsn Beyoglu 3599 ve ya 
Tokatliyan karşısında beynel
milel at klı vagon kumpa 1-

asına Tel. Beyoglu 2330 ve 
hut İst nbulda Enimönünde 

lzmir sok ğında 8 numarada 
acente vekiline müracaat. 

T 1. İ t nbul 77 4 

ık zade 
~· raderler vapurları 

Karadeniz nıuntazanı 
'e lüks postası 

K R 
vapuru 1 9 Mayıs 

PAZ R 
nu aksamı Sirkeci nhh

mmdan liataketle ( Zongul· 
dak. İnebolu, Sinop, Samsun, 
Ordu , Gireson , Tırabzon , 
··nnene ve Rize) iskelelerine 

1 ımet ve avdet edecektir . 
Tafsilat için Sirkeci Mes

adet hanı altında acentalı
gma müracaat .. 

T(>lefon: Istanbul 2134 

Inebolu e at Posta~ 
E ktrikle mücehhez muntazam 
k maralar ve güğerte yolcu-

larına m us mahfuz 
mahalleri' havi 

d vapuru Y ın 18 Mayıs 

Cu artesi 
günü saat 12 de Sirkeci nh
tımından hareketle [ Cide , 
Inebolu, Evrenye ve abana J 
ı k lelerine azimet ve bayra
m be inci günü ayni iskelelere 

ay rak avdet edecektir. 
F azl tafsilat için Eminönü 

Rıhtım han 2 numaraya müra-
c at. Telefon : 2684 

r a ) . a r (~ 1 ) ~ a n 1 · o~ l ı 

Re~~iııri ~e:~~irle 11 fl(1:irrı11(/rı 
Biiyük ikramiye 

) () 
Aynca 

/).(f{. !:!,(((. /{.((( /;ir<dık ikrrı-

111( ·el< r t't /( .((( f;iralık bir nulkrUrıt. 

Bu keşidede cem" n 3,,9 numara 
kazanaca 

Bu sene icra ed lecek müsam e l,aklunda müzakeratta bu 
unmak üzer h yeti umumiyen"n fevkalade içtimaa davetin, 
'zum görü1düğünden Baroya mukayyet rü ekanın 25-5-929 ta

r hine müsadif Cumarl ~· günu saat on beşte Baroda hazır 
bulunmaları r"ca olunur. 

ı ı (_ 

B risı çift battal ve çift kazanlı d'ğeri ç;ft İstnnbehul 
çift kazanlı iki matbaa mak"nesi müsait çe:-aitle acele 
satılıktır. Görmek i:sl yenler ma baamız idare müdüriyetine 
m üra caat:lcri'I', 

eker ve pet o in isar arı 
müdürf eti den: 

İdare için lüzum olan bazı evrak ve defatir tabettirilecektir. 
r alip olanların numuneleri görmek ve şeraiti anlamak üzere 
19 mayıs 929 pazar günü zevali saat onda levazım şubesine 
müracaatları. 

ZAl\fAN Ecıa ve ltrıyat D rosa d h r 
ları l'l l. ~e ıtkn Dl v utııır mı 

o la tu:ılet •v • 
ba\ atan ka· 

bıl bır kı; u KBE.U SIMON ta let po lr:ı ı M ECA NEN m 1 ın:.ır. 

Is o bul, B ıyç ka.?.J No. 3, f '1 '1 s yarı Eryrı• Psi) 

Bartın ıu I' urat po ·tas1 1 
Elektirikle mücehhez muntazam 
kamaralar ve güğerte yolcu-

lanna mahsus mahfuz 
mahalleri havi 

T .. ·ye vapuru U 1 q ayı 

PAZA 
ünü sa t 17 de S rl\eci rıh

g nından ha ketle [ Ereğli , 
longuldak , B rtın , Amasra , 
Kurucaşile, Cide] iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Eminönü 
rıhtım han 2 numaraya müra-
cdat. Telefon : 5685 

İst nbul icra dairesinden: 
Mahl ınbih deyinden dola

yı m hcuz ve furuhtu mukar
rer vamano, gard rop, ka 
yola, ma a, kanep keçe, ayn~ 
komodin, i kemle ·e saıre 
27-5-920 tarihin müsadif 
pazart sı günü saa on b ·-
uktan "tibar n B ) oğlunda 
u terazes· o rnğmd 15 nu
maralı hane "nunde bilmüza
yed fruht olunacağından talip 
olan rın y vm ve vakti mez
kurda mahallinde hazır bulu· 
nac k memuruna müracaat 

eyl mel eri il n olww.r. 
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Tasarruf iş!eıri 

Kadastro 
ınahkemcleri 

nerede çalışıyor 1 

İ!itanbul kadastro mahke- 1 

melerinin tasarrufa ait dava
larla meşgul oldukları malum
dur. Mahkemeler, İstanbulu 
altı mmtakaya ayırmışlardır. 
Her mıntaka dahilindeki ihti
llflı işler mahkemece tetkik 
Ye karara raptedilmektedfr. 

Mahkemelerin Bahçe kapı 
ve civanndaki faaliyeti bitmiş
tir. Tedricen mmtakalara ge
çilmektedir. 

Mahkemeler elyevm Aoca 
paşadan Beyazıt ve Çarşı 
nihayetine kadar olan mesafe 
ile, bir taraftan da Kumkapı 
ve Küçükpazar taraflarında 
çalışmaktadırlar. 

Kadastro mahkemelerini en 
ziyade meşgul eden yer, Mah
mutpaşa ile Çarşı dahilidir. 
Buralarda pek çok ihtilaflı 
işler vardcr. 

Rozet dağıtmak istiyenıere 
Kurban bayramının birinci 

günü Darüfşafaka namına ro
zet tevzi olunacağından mu
nenet arzusunda bulunan 
m'ktepli hanım ve efendile· 
rin kutu almak ilzere arife 
gfhıü ve bayram sabahı Nuru
oemaniye camii avlusundaki 
dairei mahsusaya müracaat
leri ,eca olunur . 

Telikikata giden 
batmcmur 

lzmirdeki komünistlik maz
nunları hakkındakı tahkikat 
için giden P. M. linci şube 
başmemuru Ziya bey dün İz
mirden gelmiştir. 

ay er 
ı .ağazasından 

ınız. 

Bozyük kereste fabrikalarından 
BozyUk kerest e fabrikalannın Galatada Nazlı handa ikinci 

katta kain İstanbul şubesi yazihanesinde bulunan Emrullah za
de Ali beyin bu def'a Bozyük kereste fabrikaları merkez ve 
şuabatile olan alakasını katetmiş olduğunu ve müessesemizle 
bir gfına alakası ve münasebeti kalmadığım beyan ve ilan 
eyleriz. 

Bayramlık elbiseleriniz için 
Heyoğlundn f t i klııl caddı><ıİnde Luvr karşısında ı 48 numaralı 

J_l Z il Çt=KOSLO'T A.K 
ticarethanesini ziyaret eniniz . .Mezkıir mağazada gerek kencliııiz ve ge
rek çocuklnrın ız için gıı ye t güzel kurna~lardan ve ııımarlamadaıı farksız 

Kostümler, Pardesülcr, Pantolonlar 

Gittiğiniz yere beraberinizde 

ODAK 
Fotograf makinası ile KODAK filiınlcrini 
alnıağı unutn1ayınız. KODAK fotograf 
nıakineleri ve filimleri ve lüks kağıtları 

Alaıninüt f otograflar için 

J\1inoteros Kt ı,. ar·ı 

Köhne kağıt, mukavva, anbalaj 
kağıtlan ve sigara püskülleri 

desi •• muz ay 
Tütün inhisarı umum ın""d .. rlüğünden: 

Cibali fabrikasında bir sene zarfında birikecek olan kağıt ve mukavva kırı mtıları ile signra 
kağıtlanndan çıkan püskülleri ve. hurda ambalaj kağıtlan bir sene müddetle miizayedeye 1\o
nulmuştur. Taliplerin 25-5-929 tarihınde sa~t 10,30 Galntada mübayaat komisyonunda bulun-
maları. . 

Müstamel 3 ka •• • on muzaye esı 
Tütün inhisarı uınum müd.ürlüğünden: 
İdareye ait kullanılmış 3 adet Berliye kamyonu sat;,~acaktır. Talip olanlarm her gün görmek 

üzere müracaatları ve 25-5-929 cumartesi günii saat on otuzda Galatada mübayaat komis
yonunda bulunmaları. 

M:ıv·~ ıs 
AS = 

Do~tor A. KUTiYEL 
Elektirik malüneieriyıe bel~ğ!lk• 

lu~l!, !ı:irar darlı9ı , ~tat. ademiik· 
tidar ve heJ ~evşekUği, cilt ile flml. 
giyi ağrısız tedavi eder. larak6yde 
Börekci fırım sınwnda I• 34 • 
Hanedanı sakıtadan ve elyevm 
hududu milli haricinde olup 
ikametgahı meçhul bulunan 

Seniha hamma 
İtalyan tabaasından madam 

Hrisoninin İstanbul mülga bi
rinci ticaret mahkemesinden 
13 mart 1312 tarih ve 294 
numarasile on beş bin sekiz 
yüz otuz lira 67 kuruşun 20831 
kuruş lira akçe ilin ile masa
rifi sairenin tahsiline ve birinci 
senet bedeline üç senelik he
sap edilip resülmal ittihaz o -
lucan faizden mada hesap e -
dilen faizin müddeti ile ikinci 
ve üçüncü senet beden.rine 
hesap edilen faizlerin mtiddet
leri üçer seneye baliğ oldukta 
üçer senelik faizleri resi1lmal 
ittihazile bunların ve resülmal
larının baliğ olacağı mıktarlan 
beher üç sene nihayetinde te
raküm edecek gftzeftelerin 
resülmal ittihazı ve dördüncll 
senet bedeline yalmz gftzqte- • 

. yi nizami yürüdülmesine dair 
bulunan ilamı berayı infaz 
dairemize tevdi eylemif ve 
bunun üzerine gayn menkul 
emvaliniz tahb hacze ~-

Tarihi hacizden itibar~ii"";ıb 
ayı mütecavüz takibab icra• 

iyede bulunulmadığından evrakı 
icraiye iptal edilmiş iffde l•.ı 
kere madam Hirisoni verese:..i 
bulunan madam Artemitg 1-Jliı· 
soni dul Suççi tarafindan 
ba arzuhal tecdidi muamele 
talep edilmiş ve hududu milli 
haricinde bulunmanız dolayı
sile tesviyei deyne daveti 
mütezammın ihbarnamenin teb
liğine imkan görülemediğinden 
ilanen tebliğat icrasına karar 
verilmiştir. 

Tarihi ilandan itibaren nf· 
hayet bir ay zarfında mtlra· 
caatla deyni tesviye etmediği· 
niz veya icranın tehirini mucip 
bir diyeceğiniz veya itirazınız 
olduğu takdirde 312-10 ticaret 
numarasile dairei icraya bU
müracaa dermeyan eylemedi
ğiniz halde giyabımzda mua- · 
melatı icraiyey'! devam oluna
cağı malümunuz olmak ve 
birinci ihbarname makamına 
kaim olmak üzere ilinen teb
ligi keyfiyet olwıur. 

Sevk memurluğunun nakli 
Tayyare cemiyeti sevk mil

dürlüğü küçük Kınacıyan ha
nından Sanasaryan hanının 
birinci katına nakıl etmiftir. 
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Kaçakçılar işi azıttı 
Geçen gece bir sandal bir de 

kacakcı motörü tutuldu . , 
Evelki gece kara deniz !Sandalı arasında uzun bir ta-

boıazı.na girmek üzere fenersiz kip ve ateş faaliyeti devam etm
bir füphcli motör, Rüsumat İf ise de kaçakçılar sandaldaki 
muhafaza mernurları ve sahil 8 sandık ispirtoyu sahile yakın 
jandarma müfrezeleri tarafın- bir yerde denize atmış ve san-
dan tevkif edilmtş, bunun dal da karaya bıraktıktan 
ispirto kaçakçılarından Şevki ıonra, Kavak civarındaki eski 
ile lıyas namında iki kişiye ( Telli tabya) ya çıkmış ve 
ait olduğu anlqılmıştır. kaçmlflardır. 

Yakalanan motörü ınütea- J andarma müfrezeleri ve 
kip yelkenli bir sandahn Ru-

_, Rüsumat memurlan tarafından ma1i Kavağı şahilinc doğru 
k•çtığı görülerek takip edil.. kaçak ispirtolu müsadere 
lllif, sandaldaki kaçakçıları edilmiştir. 
derhal silaha davranarak ateş Kaçakçıların tahıılan tama-
etmiye başlamışlardır. mile teıbit edilmiş, haklannda 
Rüsumat motCSril ile kaçakçı takibata başlanılmıştır. 

~----~----... ----~ 
Arkadaşlarını 

yaraladı 
Üsküdarda Atpazannda otu

ran tütün amelesinden Ahmet, 
arkadaşı Ferit ve Vacitle dün 
gece birlikte rakı içmiş, ev
~e dönerlerken hiç yoktan 

vgaya tutuşmuşlardır. 

Neticede Fuitle Vacit Ah
medi fena halde dövmüşler 
ve başını yarmışlardır. 

lftlıtıı1ı sirketi-
j 

ııirı 2 birt liı~ası 
Rıhtım şirketi memurlarından 

bjri şirketin «2» bin lirasını 
.ıarak kaybolmuştur. Bu me· 
munııı i~mi Fuat beydir. Bu 
ıat, vazıfe itibarile şirketin 
bu parasını bankaya vermek 
bere tesltm almı~ "Te 0 gftn 
bugün bir daha görünme
sıiştlr. 

Dergahı soyarken 
yaltalandı 

Eyipte Otakçılarda mesdut 
bulunan eski şeyhülislam der
gahına hırsız girmiş, tunçtan 
mamul ve altın yaldızlı havuz 
parmaklığının bir kısmım çal
mıt.br. 

Dergahın sabık şeyhi Ra
sih efendinin iddiası üzerine 
akrabasından Recep yaka
lanmışbr. 

Emanette 
tasfiye 

Mütehııssıslar müstesna ola
rak, Şehremanetinde inhilal 
eden ve edecek olan memu
riyetlere hariçten kimsenin 
tayin edilmemesi tekarrür et
miıtir. Bu §yretle Emanet 
nıemurlan arasında tedrici 
bir tasfiye tatbjk edilmiı ola
cakbr. 

Oto b .1 it d Bir kadın ö mek ·istedi 
m O 1 il ID 8 Şehremininde Caferağa uıa-

$' Hasköyde oturan Y ako dün hallesinde oturan kahveci Rı· 
~ Yokuıunda 1-916 nu· • za.oın zevcesi 35 yaşında Ayşe 
:~ 1 otoaıobiliıı altmd.a ka· hanım düıı gece teııtürdiyot 
~l Y•raluımı.ştır. Şoför Sa.it iç.erek intihara kalkışlDI§tır. 

Y aenııttar. Derhal tedavi albna alınan 

BueiinkG hava: 
Kandillı' ftseta....mden 

alınmı~ır: 

Dün azami hararet «'22» 
dereçe, bu ısab;ah «15» de
recedir. Bu ıece rüzg~r 
hafif Lodoshır. Hava yan a
çık yan hafif bulutLıdw-. 

Ayşe hanım, kocasının başka 
bir kadınla evlenmek te.şebbü
stbıde bulunmasından mütees-
sir olarak kendisini öldürmek 
inemiştir. 

·---~-otr.ntta gelecek 
.seyyahlar 

Yarın "Ôtrant,, vapuru ile 
(300) kadar ecnebi seyyahımn 
Yiinıdwıa intizar ff.ilmektedj,. 

Kaç tane? 
Ne kadar bak
kal var, kaçı er
kek, hacı kadın? , 

Bakkallar cemiyeti, bu sene 
İstambulda mevcut olan bak
kallann miktarım gösteren bir 
istatistik yapmııtır. Bu ista
tistike nazaran şehrimizde 
«168» tanesi kadın olmak 
üzere «4280» bakkal vardır. 

Bunlardan «44» dü kadın 
olmak üıere «1725» i Türk , 
«85» i kadın okmak üzere 
«2110» u gayri Türk, «39» zu 
kadın olmak üzere (483) ta
nesi de ccnebidir. Bu rak
kamlar bakkal dükklnlarının 
ve sahiplerinin adedini gös· 
teriyor. Bakkal dnkkAnlannda 
ücretle çalışan müstahdemler 
de (267) 'ıi kadm olmak üı:ere 
(2186) kitfdir. Bunlardan (620) 
Türktür ve erkektir. (136)sı 
kadın olmak Uzere (1133)ü 
de Rumdur. Mntebakileri Er
meni, Müsevi ve ecnebidir. 

Bu sabah erkenden •. 
[ 1 nd sahifeden mabat ] 

zehfri getirtti, yuvarladı ve 
biz bugün bu adamı, insanla
rın arasından çıkarak ölülerin 
arasına karışmış buluyoruz. 

Bu biçarenin adı Halittir, 
san,atı arabacıhktır, yafı da 
25 ile 30 arasında 01-a ge
rektir. 

Halit dün gece rakı masa
sında içilen kadehlerin ade
dini mühim bir yekuna dol
durduktan sonra evine gitmek 
istedi, faknt ayakları onu 
Karagümrükte Canbaz soka· 
kağında «8>> numaralı evin 
öniin de götiirdü, burasuu kendi 
evimi zannetm~ti, yoku içip
dekileri tanıyor mu idi, bil
miyoruz, kapıyı kurcaladı, aç
mak istedi ve işte başına fe
laket te o zaman geldi: 

8 numaralı evde Halit, bi
Faderi Şükrii, .damatları Ka
mil efendiler oturmaktadırlar. 

Bu adamlar kapının kur
calandığını işitdikleri zaman 
dışanya fırlarlar, serhoşun 
üzerine atılırlar aralarında alt 
alta ve üst üstte bir boğuşma 
h~lar ve bittabi galebe iki 
kardeş ile damatlannda kalır. 
Bunlar iş bitince kapılarını ka
pıyarak evlerine girerler ve 
sarhoşu orada bırakırlar. 

Bu sabah ceset zabıta ıne
murlan tarafından hu!unur,. 
k .. .. k bir çatışma neticesındekı uçu iki 
facia meydana çıkar ve 
kardeş ile damatl.an kaı:ako~a 

ötürürler, şimdı Adlıyenın 
!nlınıya uğraştığı .~kta ş~ur: 

Eve .taarJP..ı: ettigı iarzedilse 
bile sarhoşu tutup karakola 
götürmek kolay bir iş iken 
iki kardeş ile damatları bu 
biç..-eyi ne.den öldiirdnler? 

J\1ahkun1 · 
Aftan isfif ade 
edeceklerin 

miktarı 
·Af ve cezaların teciline ah 

kanun tasdik edilmiş, Da
hiliye, ve Adliye velcaletleri 
tarafından derhal vilayetlere 
tebligat icra olunmuştur. 

Mezkur vekaletlerin tebliğat 
bugün şehrimize geldiği tak
dirde bir komisyon teşkil edi
lerek kanunun gösterdiği ma

afiyetten istifade edecekler 
seçilecek ve serbest bırakıla -
caklardır. Yann hürriyetlerine 
yeniden sahip oiabilC'cek mev
kuflar memleket dahilinde 
15000 den fazladır. İstanbulda 
700 kişi bundan istifade ed 
cektir. 

Mühendis mektebin· 
deki had· se.er 

Dünkü nllshamızda, mü
hendis mektebinden .Uu tale
benin ihracından bahseden 
yazımızda, tardolunan efen
dilerin Fransızca mun •· 11İ Vacit 
beye tecavüz eyry talebe 
olduğu manası . ' -ıaldığını 
haber aldık. 

Halbuki mektepten çık~l'JJan 
efendiler merhum Vacit B. ip 
talebC$i değildir. Bun!ar ikinci 
sınıf ikinci §ubeye mensµptur- • 
lar, ikinci ve üçüncü kurlarda 
da del'.s görmektedirler. V acit 
B. merhum jse birinci kur mu
allimidir. 

J o 2 

Rüşvet veren 
eirarket 

Evelki gün G alatada 
Karanlık sokakta es
rar kaçırırken zabJta 
memurları tarafından 
vakalanan Apti oğlu 
Tahsin, n1eınurlara( ı O) 
lira rüşvet teklif etti
ğinden yakalanmış, ıci 
ceza mahken1esine ve
rilmistir. . 

Dünkü borsa: 
İngiliz 1000,75; Frank 

12,40,50; Liret 9,26; İsviçre 
2,51,25; Dolar 48,43,75; Da
hili 93,50; Albn 859; Anadolu 
24,16; Rumeli 7,45; Tramvay 
72; Düyun 206,5. 

İş bankasından alınmıştır. 
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:.,. 
damla (inme) 

.l fanı semen 

HA.MIZI BEVLlN ( ASM' URIK) KURSA.NLARJ 
Tıp akademisi rei;;i sabıkı profe,;ör 

( Lansero )tarafından <.nsiyt edilnuşcir 

Parts hastahanclen mtltaahhtııert 

Şatelen müessesatı 

15 büyük mükafat - ..... 

~ /.. .. 
7·romatızma 

f 
7 
·alamı mafsal iye 

; 
f 
ı r 

,\ 

'k .. 
tlutaıım~ hetl (asit utik) 'ile zehirlenmiş, alim ve tZtırabama 

tahb tehdidinde bulunmuş olanlar ancak 

'URODONA'L 
sayesinde halas olabilirler. Zira urodonal; bamın bevli 

baUeden yegane maddedir. bilumum 'ecıahaoelerde sabbr. ı 

İstanbul vilaveti eınvali n1etruke n1üdüri:veti ilanlar-ı· ,, 
• 1 

hazineye ait ı\~ tam ve sülüs 
mahallesi sokağı N. nevi' hissenin kıymeti muhammenes: 

atik cedit lira 
Şehgeylani Peynirci 11 9-11 [kagir mağazalar} 6400 sekiz taksitte 

,. Müştemilatı: 9 numaralı dükkanın iki icat üzerine dört odası olup bu dükkamn lüleci 
'sokağında bir de medhali vardır. 11 numaralı dükkanın havası yoktur. ' 
~ Balada evsafı muharı:er emlakin hazineye ait 120 hisse itibarile 38_ tam ve s.lllüs hissenin 
~deli sekiz taksitte tediye edilmek Uzere 6400 lira bedeli muhasıımen ile ve kapalı zarf 

U1Ulile 3 - 6 - 929 tarihine müsadif pazar günü saat 15 te teklif zarflarımn küşadı muka.rrer

~· Tilliplerin bedeli muhammenin yüzde yedi buçuğu hesabile 480 lira te~i~at akçeleri 
ıVe•ya muteber banka mektuplarile emvali metruke sabş komisyonuna mliracaat eylemeleri. 

mahaUesi 

Cafer ağa 

sokağı 

atik: Nisbiye 
cedit hacı Şükrü 

N. 

21 

ne}i 

kagir hane 

muhammen kıymeti 
lira 

10,000 sekiz taksitte 

Miiştemilib: Üç kat ve altı odadan ibaret olup bir mutbak iki hala odunluk ve kö-
Üİ&rlilk ve hava gazı ile kumpanya suyu tertibatı vardır. . 

Balada evsafı muharrer hanenin bedeli sekiz taksitte tediye edilmek · üz~re · t o;ooo lira 
' bedeli muhammen ile ve kapalı zarf usulile 28 15 / 929 tarihine müsadif salı günü saat-. 
15' te müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin muhammen bedelin yüzde yedi bu~ besabile 
teminat akçeler}' ve ya muteber banka mektuplarile emvali metruke satış komisyonuna . 
mllracaatJan. 

mahallesi sokağı N. 
Ha'.ct Mustafa Çob~nçeşmesi atik 2 cedit 4 

mahallesi · 
Ahı Çelebi 

. . 
sokağı N. 
Limon iskelesi atik 79 cedit 1 

nevi 
fevkani Od.alan mliştemil kagir 
mağazanın 48 hisse itibarile 4 
hisse tam ~e 1 his~enin rubu 
hazineye ait hissenin kıymeti 
muhammenesi 

lira 
ı 800 peşin para ile 

nevi 
ma odalar dOkkinın 120 hisse· 
de 25 hissesi 

muhammen kıymeti 
lira 
2100 dört taksitte . ' ' 

Balada evsafı . muharrer ~mlakin lıizalnrmda gösterildiği vechile . hazineye ait hi~seleı:i 
tahmin edilen bedeller ile 9 - 6 - 929 tarihine müsadif pazar günü saat .. 15 te · müzayedeleri 

mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammenin yfu:de 7,50-hesabile pey akçeleri _ve ya 
ber barıka mektuplarile emvali metruke sahş 

MayJs 18 

~1üfavede 
.; 

May~m 17 ncı cuma gunu 
sabah saat 10 da Beyoğlunda 

Galatasarayda Panaiya apart
manının 1 numaralı dairesinde 
bulunan bilcüIİıle eşyalar mü
zayede suretile satılacaktı. 

Asri gayet güzel küçük bir 
salon büfe ve yemek odasıne 
ait masa ve sandayeler, aynalı 
ve aynaaız dolaplar, muhtelif 

perdeler, layabo ve gece ma
sası, portmanto, yeni halde 
muşambalar, küçük masalar 
ve yazıhaneler, terzilere ait 

aynalı Jardinyer, elektrik avi

zeler ve sair eşyalar pey sü
renlerden 100 de 25 teminat 
alınır. 

Fatih ifairei belediyesinden: 
Unkapanında Haraççı Mehmet 
mahallesinin Hisar alb soka
ğinda 18 numaralı kağir hane 
enkazmm kapalı zarf usulile 
satılacağından talip olanların 

haziranın altıncı perşembe 
gfn'i saat onbeşte daire en-

müracaatları ilan 

Düzcede pehlivan güreşi 
Düzce Türk ocağı menfaa

tına 30 Mayıs perşembe günü 
pehlivan müsabakası ve 31 
Mayıs cuma günü de ilk bahar 
at koşusu icra .edilecektir. 

Pehlivan · müsabakasına ait 
ikramiyeler: 
1 ,...-11 11WF~-

8aşa 75 
Ortaya 35 
Ayağa 15 

Son Saatin ilan tarif e~ı: 

16 ncı salıif~<le "1antimi 
13,12~11 , IO uncu » ıı 

> ,, 

Knnıs 

50 
120 
200 
400 

(elg1:a.( /stanbul /')aat 
llau muhıı·\İ ,>'<JWııı dikkat olun -

ıııakla beraber bu hu~u~t:.ı meı;'uliy .. t 
kabul edilm•!z. 

Gıizciemiıdc- intişar e<lt•n bütün 
' ya..:ılunn hal,kı malıfuzdur. 

Abone şartları 
\'jlliyetler için: ~en elik J 7"00, altı 

aylık 90(). üç aylık 500 kuruştur. 

Ecnebi memleketler için: Senelik 
:;ooo, altı aylık 1600, üç aylık 900 

kuruştur. 

8 Zilhicce 1347 

11 l . a tı~Vzrn 
4,43 

12,10 
' tG,O':' 

Akşam 

Yatsı 

imsak 

19.19 
21 ,09 
2,39 

M.es 1ul müdür: Selim Rağıp . 


