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LoitCorc! MEKTEPLERE TEHACÜM! t:Bj ıa 
ı ı . ·YarınakşamNETICEYE KÖRE: OKUMAYAN-, 

as {Cr. eri çanakkaledeOKUYANDAN ÇOK FAZLA! ZenginM~ktep 
önüne geldiler!, "~ ~. DAHiLiYE VEKALETi YEMDEN 

1 MEKTEPLER AÇILMASI iÇiN 
Servet ve ihtişam, bir ter

biye müesseses: için büyU: 
bil' kusurdw·. Çocuğunu zen
gin bir mektepte okutan bir 
baba ile hasbhal neticesinde 
bunu anladım. Bu .zat diyor
du ki: 

PARA SARFET1'1EK E~IRINI VERDI. 
çokluğurıdaıı bahsediyoruz." 
l' eni a~·ılact1k mel•teplerin 

miihim bir kısmı kadınlara 
taluns edilerektir. - Altı ay geçmeden ço-

1 cui!umun ruhu cirkin bir isti-
1 hal~ geçirmege.başladı. Ona 

zeng·n çocuk arın şımanklı· 
ğı ve insafsızJ•ğı geldi.Ev
lat ile aile, sanki aynı içtimai 
sınıfa m.,.ns, p değildik. Haf
ta başları eve hevessiz gel .. 
meğc, soframızı intizamsız, 
eşyamızı çirkin yemeklerimi
zi fena, konuşmamızı cezibe
siz emektar hizmetçimizi 
pis ve beceriksiz bulmağa 
başladıgmı lisanı halinden 
anlıyordum. Fakat gittikce 
sesi yükseldi, tenkitlerini,te· 
zyiflerini açıktan açıga ifade 
ebneğe başlayınca anladım 
ki zengin mektebin şaşaası 
mutavassıt aile çacugunun 
masum gözlerini kamaştır
mış ve ona hayalın tabii şe
raiti hakkında tehlikeli ve 
yanlış fikirler vermiş. 

Kaybedecek zaman yok
tu. Çocugumu y augından 
kurtanr gibi zengin mek• 
tebin tehlikeli havasmdan çı
kardım. 

* * 
Geçenlerde almanyadan av
det eden Selim Sırrı bey, Siz 
arasmda şu şikayetini nak
lettiğim pederin endifealal 
haklı gösteren bir fıkra anl
atb: 

- Bir glin alman maarif 
erkinından bir zatla mekte
pleri dolaşıyorduk. Ônllnden 
gectigimi.z mutantan bir orta 
mektep binasını göstererek 
dedi ki: 

- «Bu, güzel binalar bil· 
seniz terbiye noktayı naza• 
rından ne kadar zararlıdır! 
Böyle çerçeveler içinde büyü· 
yen çocuklar ailelerinden 
hoşlanmaz oluri» 

Çocugu aileden sogudan 
1 mektep, acaba memlekete 
1 

· kuvvetli vatandaş yeticdite· 
bilir mit 

Ahn1et 
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LONDRA lfl • • 
MEKTusu 1 Ingılız 

Londra. 2.5 Kiinunıısmıi . ı . Eınanette rı) le hnaber mezkfır clükkanal:rük ikramiyr.çin; kn::anon kom.is· 
"<'lerf>k kt"ıfı·ctm"rrc ))aşlaını" \·oncu Ali ,,,,,. ılım aksam lw=aıı· . .ııL 

ln~ 6)"'6.n ımwmi;>e.süıinı'nıesclede tutacaaı ,-obm saka- c- '·ı:--, • ~ • • · H pır. ~ J S J .J l · k" nrı lıilcti11 iki hissesini luımil olması avalaruı ~jrre 
bı.'lliin m"-.:gu_z. .o. ldıığ,u .~n mü· .m.et.ini :.:~imdiden idrak r.,·ll/me- OD !!U•• u}erde Si•. T(at"ı" hC\._;;a}l raı}()J'U "'~ m e:'na11a ııç ıoı.;c tara· · ki "h ""-~ c:;ı .l~ '- f' d dola~ ısilc piyanko idaresinden ım O)ııa ığı, nı a; 
hım muel~. <munu.za.eJ.ı 111m~-, lidır . • tın.ele fırkası mercııt Mtrıa· • ) • d l G .. 1. lı 1 1. , d"" . t' ın an bir taaruz ve hücuma t d h · b .... ~ n lr l a alll at• araSJn CllllJ e 1 e er lS e UD lC !· ıam 60.000 lira a/mis 1'1! hemen asın 8 enı og-
mi reni intilu:ıbattır. Bu yii millilqtirm.ek (.wni hüldimete • ma l"'de 1. 9? 7 . 1 ah. maruz kalmadığı halde ''hana · t b J k de'att tnaheba ha · fi ko. ı l le J.. • • • R lbulr l b• A d• . •• re" ~ senesı 1es ı götürüp bir bankaya yetimıi§tir. an u a ~çırdı. 

:t• 1-. tta ~ hır,~1 • ma ~.r dme ) ı.~tıdyor • al d" . C a ır pan ısıt kati raporunun müzakeresine dP· Edirneli Faik derler~, diyerek ı ·ız li d.. .. Evelkı gün ety•Y' 
?'n. -mnaMJ? ve ?·em . aı> .ı $ana~·u ev_ie:t ı are . eye ı~ı k k b l d f E • vam etınistir. 6el silah atmış ve Cemaİ efen· ngı rası uşuyor tirdim. dun de vak 
nıeüMıp lmnunıyie muntehzn olan takdu-de lnuılız mamulatı harıci or usu aş a ı. ia .. . . . . . Zeytin yaifı ihracatımızın ziya· ~ım kııı.lık odunlar •• 

_.:ı. 7 
• ·-e b b b .b. Balat ımalatlıanesı masarıfı dı"ı:ı· ı"kı· \·eı · d h t • t' ııı; :r 

""' .,_,-en ,ıenç kadın, ve 'kızın pı.ycısaJ.arda rekal>et yapmaya· sen ta a ette u gı ı 5128 l" .d t t hs'li, f l J 1 ·ın en cer e mış ır. deleşmesi ıizerine lngiliz lirası F ka h dak 
rqkrlai naMl istimal edereği cahtır. • • l l d . 52224 

1~~· 81
• 
8 .~ ba 1 !e b' as 

1 Carih Faik efendi vak'a esna· düşmeife başlamı§tır. .:. kt, laark 'y 
I eırfseıi tlii.111indüri1 S .. ·ın ( "l . sınır sa gın arı aıma ıra, ınu ıa atı me usan sında serhm .. ı bulunduğunu \'e na gı ı ırı ca 1e 1 n...-.ıa ı-- ror. ~-· . . d "aancıl yıınl mı 1 e~k·ırı mesın- •• "lın .. t .. E h faslı 20 bin lira. tts kiidar·kısıkl ı h" l · B R l ~etsiz, üzüntüsüz, ko 

~-,.. mento son ucvresuıı en o ayı ıayat mı ·ya.ııı dabi goru us ur v am- t h tt if" 150 b" lÇ Jir Şf>}" hatırlamadığını eyaz us ar ledı'Jm .... ı'ne ra.&me .. · . ..k l . l · . 1 .. ' • ramyay a ı mesar ı ın .... 6 -
Y"fJ.)Of'. yu •e mu 0 mmacarı·tır. 1 • 1 b k b • r b dd · ı-54ı- süylemiştir. Heveti hakime Diinku ntıshamrıde ~ehrimizde bu- rın nakli haylı ezi 

Ai.._ul bu derresini ik· Hlak iizeri~deki ı:erğilerta· l ınsan ar aş 8 ır l~ra, rtezal Ul'~ mtaahseiı 
168

' 
5

n
2
' F ·k r d • ı b R 1 a b • nırmıtt;..ı 

l __ ı_ . r , , ·-'' ha·rr.·;I' , . l k tt . b• ırn, ıa~ ı mamıus ısatL • ~ aı · eıen inin mevkufiyetine unnn eyaz us ar an ir kısmının üzüntülü. haylı güç 
ma r:uemeyıp JeSIWılılWCUll' tıe 'J.JUJ e/meyeceı.:tır. lllefil e ~e e yelli Ir }" ]• k J· b l d"I · t" hUkumetimfarı> y 'I k .. . , 
:L ·--• • • ·ı b :.ı ı ,r. 1. A • ıra o ara ,a u e ı mış ır. rn şahitlerin celbi için muha· 

1 
k . : . erı ~nl ~r~r uzerıbanc ı~kelede ansızıJJ .,.t'"""' )enı ıntı ıa at yazın "' u ıaJazurı·ararı .fırlmsmm h t l k kt .... 9.)8 . but . 91 h" mem t> etınıızı terkeuık erım, müte . d". b" 
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son'üırma ®ğru icra olunacak- programı lmperatorlu/..- dahi· as a l çı ıgızaman . - _senesı \ec;ıne. ın kemf'nİn başka gi'ıne tf'bİrİllP ki9in"n <le huküıııetçe kendilerine altı e n:keren ır u~ 
A G . 'h ba S l' d .1 . .. ı. : r. . . h he d t t l lıra naklı kabul olunmuştur. k . . b t 1 d hl 1 ld ru a·Hk"H"a. ıır. efl!lı ıntı a tta oı·yet m e tern il. /!Unlrİİll" tnrıJe.~ınm aca a n e u u ur E h . . ·arar vermıştır. §U ::ı n ·.8 ar mu et ,·erimiş o uJıı· • . ~ . • 
R , ı- .. b . taıb·ı... I . J a as zımemı d ı ı ı ı ı ı d ı D d . b1J uc,·asıyno: munase eıı tamnw ır;ı re wrıcc •arfı mua.::- d• .. k . :5' r:: • lf- KATIL POLiS- Ewa- n ::ın mmeıı ıam ık arn ıaş a ık n- - ur. emış~ 
# •• • • --' • -'- ] 1 u· b J ·ı· .. · h" mıyuu ı'\;e mera • 9J6 dan 927 ve 178145 lıra rmı ~nzmh.·. alrikatlarl"rdan L"ır kısmı- uered""ıı aelı'p oe,.ft: -AA mE"~esJntMın c o ayı mr. zam azı ııgı ız scınuyıını ı- J - • • J • • • ~ rakı mahkemri temvizden "' ' '"' 
Holrdonaldın fazla nıiisaeilattcı m<Jye iı:iıı u!!ır giimriil:ler rn::i- lanmag"' a baslarlar! eşhas zımemı ~akledilmış ve 92ı - nın mUddetiııin temdidi için hukumı>te yor? .. 

~ de 100 669 lıra zammolunmus nakzen iaade edı"leıı katı"} mtır~ftaat ed • •nJ J ... · · ·ıA t · t"k bun11Ml.wğu ve iiçiincii inteınm;. dir. • • • r • • • ' • ... '" .. tc. ' ... rım 1 ı:ıYe e mı: 1 ·ı Kayıkçı ce,·ap 'f 
yC>lllUm J,;g;/iz komiinistlerir.i L<il•i11 lıaı'<H"İc i ;;arurire11i11 Bu tıy atı ocla hırı aynı senedP. 116,481 hrası tahsıl polis Nihat efendinin muha- Diinkii (ı\kşaırı) g;n1ete~i hundan s h'ld h 

· · d k d olunmu~ ... e 9?8 seuesın· e 166 332 k · d ·· • hk bahseil<'rek '• rif,,,ıı rniilıletin temrlit - 8
• 

1 en, urbkia bil"iil is)·an teUfbbüsatma seı.·- 11ümrükleriniıı l,·uıı·,.,,,1 t"~)·ı·t esııe ı" ~ . a sır ıgı"" • . ı: • - ' ·emesı tın agır ceza ma ·e· d l J nb 1 
'.I' :r- "' "' "'- :::. ı. ~ l d l B d b edilece~ini haLer ,·ermektedir. en ge ıp ita u 

IPelnaelde ittiham cclerrh m11/ıa- edil11wyer:eğini temin edilı• hilir .•• _ •• e.. •• ' ır~ .e~o unmu9tur. u a ka ul mesinde nihayet bulmuştur. Hiikfımet geçen Eene mıtlteci Rus ~idiyor .. 
. fıazaliarnn fıırkası mnf'le (ıırka.'>I· -- - - ...... El -= r; E ~-=- oksurduğiı zaman edılmıştır. maıu~m oldu~· t'"ızre Nı"hat 1 h d 1 M · 926 ,252,825 e;u arın u ut rnririnP çıkarılmaımw enıur Bey nı 
nı devirin umumi intihabatta T. - t d d onu takı·p edenler . dan müdevver 2 . fı d' B l d N k . . o h . . .1 • ~· lCarc Ü aSlll a 927 d 045 488 lir e en l eyoğ un a ane SO· ·arar Yermı~tı. ı>:ım:ın ~e rımızot :ıiililmsemiı;;: 
bir emeriyeıi kahire kazanmı§· k d k l hraya e 1, ' a kağı dak' . d k ibulunan .Milletler cemiyeti mi.ımes;:ıil H h · I h h , 
il. o san~n mulıafazakarlarm d.. ı· . 1 . ne a ar ço o ur. inzimam ederek senesi içindP. . n ·ı panııyon a ar a· .\f. Şilemmer. Ankarada 

0

İa\'USUtta hu· d .. - e e ;e e? e ... 
hcrid l:e dahili siyasetlerde mu- un ınıan ış erı Bu da onun gibidir. ~3,311 lira alınarak. 928 sene~ daşı Mustafa Lutfi efendivi llnarak. ön nıı.izdcki 6 ;iUhata kadar. ugu ne ına ôm .... 
raffalııJ et giistt>recPği re umzı- •• ,. . d .. . . .· . sıne .2,414, 502 lıra olarak katletmekle maznun olar~k bri muhlet ,·erilmc~i için hlıkumetin - Mnhalleden 
mi alız-ali siyasi yenin isıiJ.m- o-oruşııl u Sınırleı ı zaıf olanlar der~edilf'-? . b~nkalar .heaabı da ağır cezada muhakeme edil· muvaffakatını temin etmisti. Bıı müd mi getirelim? 

· .ı_ h 1 e d k d• k di • • tasnp edılmıQtir 3180 lıra olarak det zarfında Milletler cemi). etı· Istanbu - Ha,·ır, U"sku··dll ~111~ t~mm. e'"" .. ceği re a ı~a i Ticaret oclasmda dün mü· a ~en ı -en 81111 
927 

d 928::ı d. ' . anlaş"} . miB ve 7 buçuk :seneve malı· • 
ı . ., d d l J h en e evrı ı an a~· .1 burçosu tarafından .:JOO den fazla·Rus mcmw·luuuııdao bir 

,,. .. sa ın'.)'ı u;;e tere: azmeı him bir heyeti llmumiYe icti- t Ik t k k dr t• . . . kum edilmiı:ıtir. Hey·eti haki- h ~ il 1111 

nıill~ttm beslerımel-te ol<:n il1 l . k 1· . ah . ·ı e ın e me U e l• ans hesabı kabul edilmıştır. ;( Rari: golı·ndeür· mi:;tnıJir. Gker.i ~a.lan 2500 - Aman Efendi, 
. . . ' . • maı ~ apı ara ıman t mı • lad . ,. me evrakı yeniden tetkik Ye us 1 e en z me e ·etımızı terk et· ın O k' d ·~ 

n __ ııl!on ıaglam ı§Çı.ye '§ u~.~lacap,ı tahli)e "irketinin vaziveti me\'· de faz ıı·. Balat ımalathaneıl memi§tir. AliiJ,zıdarlar 6 rıulıata kada '· e.. n .. ç-c ı o un ı;. 
~ [ t T.T lb 1. J • bazl şahitleri tekrar isticvap a.aranl D- J b 

unu. 0 unmuş u. na urı·ı f:"<;rn ztm balıseuildi. lçtimaa Ekrem 1 t b •t d Balat imalathanesinin tevsii ılikfımetiu ,-erilen ıniilılt'ti tcmıli1 ıgı ~y er e .. '"" fı 1 ı ,I'. ı. ~ '!\.T Q e u çeQı a am- ettikten sonra Nı'h"t cceııc1ı'- küdara u"d' _ft .. 

l!.f uclle =~r .ıncıa muıınJa:::aı-mr?~ .ıecip he\ riyasN etmiştir. ':s" ':f •• ile Darülacezedeki çocuklara ora· ... ıı etmedigi taktirde ,·aıiyetlerinin ne • 1 ıp or ......... 
Ju 1.tısı ~ntrh_aha!.t" rnde~·~erlıfiı Tcıhmil tahliyt> şirketi mit- larda son gunlerde de sanat iJğretilme~i hakkındaki ıWı üç buçuk sene agır hapsi· olacagtnı d~ilnmcktedirler. nu mu arıyalım? 
prırla.Jı· ışlerı 1 urı.da ~·etırm<'- dıırıı hiı- takrir vererek lf!ltanbııl A d" •t k k teklif tensip edilmi•ti'r. ne Ye tazminat olarak 1000 Yerilen muhletin temdit edildieine lUemu.r Bey · · · ı · Zil· b.. ·· · Jd · ı paıı ısı or usu ~ :1 · ı · · h aı - k • ' mı§tl1 • §s.ı: • u.rım §IC etıy c linıaııında tahmil ve tahliye • Emanetin umumi işlerine ta· liranın tahsiline karar ,·eril· rur ie ~nı:uze cıüız resmi m iimaı )·ı ÇlDJD müşterek r' 
denın> Pd:,·~r.. . i-lerinin hilhas a fena ha\alarda haşlamıştır. Bıraz ka· alluk eden maddelerin miizal'-ere· miştir. gdmemı§tır. riue, naıılsa mer 

G~lece. ı. mt1.lıabcaıu muJıa. f<·\kab<lc mfo:~kilnıı muciJ' oldu· J d :ı!. h• si ı.ıehremini bevin baatalıvı ve Vasıf bey gelı·yor mit ve. onlara ıu 
1. ı. I ·'·.. ı. l I .. rın arın a aurı ısse- 2 • • ~ 
ıu~rull .Ullll "'"' tıll P<'t• para' ğuııu he) an ctlcı·ck Antrcposnz• e fen müdürünün teftitjte olması :il.•• >-f'ıı • o&retmif: 

değÜ. . . A lnktan. inıi:zamsızLktan 'e vesa· der etmez acaba ap - dolayısıyle mütebaki maddelerin 1rıuteJ errık Moskova sefiri vasıf - Ohilde, od 
IJıı hal.ıl.at, mulwfu::al.urun ıtiıı ademi 1-...ifawtiııden şikavet d• •t • ,, h • il müzakeresi tehir edildi. bey bir kaç güne kadaı rahe.r, yatak, yoqaJJI 

rİİP~asm111 nn:arı dih!.-artrnd<'Tl etti.Limanijlirkcı{ mfülüril lın ~·a· an ısı 'ını şup eın e T l R la y rd Cemiyetler! şelıriınize müteveccihen Mo· teldolap ıibi bir • 
l•'1r1111.rnr. . . zi) etin dn amma ınani olmak , c opera tora koşıuyoı·· atav a 1llll . rına .

8 .1~ Halk fırkası lağvedilecek olanl:ırlıı ıkcn·ada11 lıarelı:et edecek· efyHı naklederieoiı: 
. Hıı?un IC'lll fırka -~imdiden tacirlerin haklı olan şikayetle· }ar.Burada hu suretle Tatavla hanHk_zW~~elhmerı ıbçın tevhit edilecek cemiyetler hakkmdr. tir. 

rn1'ı mıl.)<tSta provagauda l'<' rmi uauu ı itibara alabilmek • • .... e~.et ?amına .1 18. ere ~ş verdiği kat'i karart dun alakadarlara DUo bu .ıillünç 
n.ii<.·ati~~) e 1xışlomıştır. . içiıı ticaret orlasumı tahmil tab- ıhtıyatkaı•ane hare• bm .hra ·~~sı hak~ın~aki em~ne-tin teblii dmiıtir. Bu karara nazaran es- C İ b • tf telefoa defterinde 

• R~lSl 1111:;:0: ıe fırl.-a ,,. lı) I' iııleri ile mc1"gul olmasını ket etmenin aerçi teklıfi d~n . c~mıyeti bell'!dıyece tıaf ~emiyetleri Y~l ~-~nra inecektir. eva ey gı l işgal edeu Rüsumat 
,J,,rı 'Mr. Baldırın prnpoem da i teıH. b• •--~ kabul edılmi§tır. Tnhı~ muamelesınde lf "e gaye na· Tokyo sefirimiz Cevat l'İ araaınd uhaf 
rapmaı· tl'in <lerp cıt·tı .. . il" zararı.. yOIUMI da tart dıi.k.ata ıal,~• M-.ol~ ~ôr. b d . k: k 1. _ -~-:."':. ı:ı J 
• " · ı. ·ı Af· ı· Ocla a1.aları hıınun uzermc M lft leı-le arabacrlar kankctlarla sandalcı ey un a ~lll 1 ~ "' - -r --

HJU rı'aS1 ' .lt am'ester. ı- 1 . heı· k ,,..,.rı e ' . ı A l •t . - F ? s:-
l d 

.. 
1 

. ı. n Jll<';:;f'lC' ılc tnf'ı:;r~ul olmağa 8rlll agrtW88ınl lAıUI Jar, simitci ekmek \aptrt furuncU pres e u•t..8raya gı IDIŞ• enaıW ••• ..... 
rerpu ı·e l'!f>T mu um mer1'e:: kı . 1 "" . . A d• • di _ A ' •• ' ' .. te · ' d di 
fertle siHJSİ t mıtuJ.-lur ~(ıt Pcle- mır ':'.~ınuş f'~ l YC'. lnr komıs- ~an ısıt zane p Yeni bir mektep bamh~karı \'e ekmekSeçiler cemiyetle~ tir. Mumaileyh Anka- gos Gl''~ ••• e • _L 

• • • 1 ) on te hl ctmi~ e.rdır. t .... d .. kt I! } tev ıt o unmu§tur .... yar esnaf cemı d . • t• uzel .• Çok IÜ%OI"" 
Cl'h •• r. f.!. 11utkı:nu '.\'il lıusıkc B" h r· "'<l" . . e aşa uşme e ıaz a B" uk r--! bul t .. • d ""tı" bHsbu"'t"n 1-lh·ed"lm'~ ·e b e ra a venı memurıye J h d d ı k . 1 d" · ııa ere ıearct mtt uı·n clı uy ~· uvar- uurın e ..... .. • uııp ı ıs ' u c · • • .... un aıı o ayı · 
ımı <' •• _<' t. . - .~ • butçc-i tetkik oluıımu~ \(' z~hi- bir vehimdir. Apan· S0,000 &ita .rue muatıam bir mek· ~yet me~aıaplarr, gwrd~kleri İi itibıı etrafında hükum~t~e te· bir de aleni te§e.k]dil' 

I u :mt~ıl., nıııhafa .. alı<~rc~.ı r borsus.ın 3 lıakı•ın heyeti tayi· • • • .. tep iDt~ betla•ı;nıştır. Mektep uri tıyle alak11dar olan cemıyetlere dait· mas edecek ve ıümat- yum- Ohi\lde, hu 
ftr1 ntı . 1. rn f'T (ır~nlara J.m !ıl · hakkı <l .1 ak . dıS ISmi verılen kor• ~ııitlın te.,bilatt havi olacaktır tılmt§ttr. U&IDe"'J•ru• alarak ı.uhat 'fı • .. .. 1--• otah . • nı n a 'Prı f'll t ·rır mı· ... · • ı:ıt "S vazı e.-ı gormll§ o ... -
nA.J :a~~nıt'f't:m.~_propramın ıan flikkata alınarak komieyona barsak zeyli ufak bir M hk l Seyahlar gittı ayı içinde ailesile Ja· ~cak kendi 
ıı ... ııa ~uı'VOr. "'"""n şavam h ) } a eme er ' 
dıkl.ot h~unu Jıakledi~·o;um: ll\!i p o tııuımştul'. kuı-t şeklinde karnı- . . . Erelki giin. cAdir,yaıiJ.- . ı;ap.~t· ponyaya gidece_ktir. !ÜDiyorum: ~y:ı.t 

ı ..... ıı.i /ıarpten teı-elliit .. • fı d ., . , rıle gelen 600 Amerkalı seyd, dwı lıttaııbula bir evm 
Ei/.(111 :l.tisadi. müıl•ilatta11. erı Alman sc.fırı mızın sag tara n a Ser hoşluk mazeret mı? de ak§ama kadar fehrimizin muh· M, l\'lusolini İstanbula larını nakliçin hala 
;i)ıttlP ~imnli lngi/tf'rP sanm·iı E ]ki .. B r Periton ismini ver· Gala tada Mehmet Cemal telif. yerlerinde gezmişler ı::e ak§am gelecekmiş! yeye mUı·aeaat ol 
11tiilePHir olmmfu. l.lil>in Pn t(J• ve gun er ın· r..... . ı .. t .. r· isminde birini bilasebep cerh- aynı vapurla cBuzıa.harerkeı Son Saat uazetesinin \"Crdivi memlekete, seyyah . ..A 

him d1t'Ti arı11.· ntlat.nu~t11·. den gelen .Alman sefiri '. ~gımız zar a or u u etmek iddiaıile mamun bulu- etmiılerdir. ınalumutu gur: İil bahara doğru sin?:. Ecnebi tlİCCP'"~ 
Biilün memleketin uıisı Her Nadolni dün akşam- hır uzuvdur. Bu UZUV Önümüzdeki hafta içinde de ltalyan La~ \ekili ile Mnsoliui ile ğ~l~ın?.. .Avrupa 
• d 1 . . .. nan celep esnafından Edirneli 1 nb l Lo 'k . . J k" 111,.10 gelsın ~ 

ma~ı..)e na:wran (l la ıyı {!O• ki ekspresle Ankara ·a dar olması sebebiyle Faik efendinin muhakeme· sta u a . • rentı. • ısmınue -1 Bulgar. Hariciye naurı M. Biıro ; .•. 
runuyor. • • • Y • • Transatlantık ı·apunle .100 Amm· İstı:ınbuıa gelecek! .ırJir. 

Bu yol<l<ıl.:i .mlalı t'e temi.·· gıtnıışbr. çok defa kendi ıizerı- sine dün ikinci ceza mahke- lcalt seyah glecekt.ir. Mamafi bu lıaberi te)it Pdenj.-iiiiôiiöiıi!!i!ill!lliil!&liiiii!iiiiiili_.,7crı 
kiyi dP1·?m Pttir~c:ı.-. ..... ·rıltıız b11: B ,. R I ne bükülür. Buı•anın mcsinde başlanmı~tır. Cerh Tahsin Rüştü bey bir telgarrf gelmemiştir. Alman'\·aııııı 
na manı olaca1• ıJ:tıdar mevki· e) az us ar hadisesini müteakıp zabitaca • • 
iMe '*"'nacak hu kflrnettir. Beyaz Ruslar lıakkıllda ufunetine Apandisit tutulan zabıt varakasına ,.e Viyana sefareti baş katibi Selanikte bir aı·bede ~tina 

.n: ____ ,_, 1.. •• ,11. · · • .. Tahlin Rlı,tii. bey refilıası hanım 
8HICIWIO""J 

1 
,. ... .,. yem ın· 1umiiz Viltiveü> hiç bir i~'ar- ısıninı veriyoruz ' yapılan iptidai tahkikata Ra· Selaııik. 30 [A.A] 

tih•llaSla 'hangi hiikiinwtitı bu da b lu ~ l :.; S b b• ed• · eftmdi ile beraber d/Jnkü ekspresle .. . . 
___ 1_.ı_ ,ç.· h a· 1 ~ u tıu maınııtır. e e ı n ır: onu zaran, Cemal elendi bunda.n mahalli memurh.·etine müteveccihen Komwnıı.tlerJe rnarhı.c;tler 

mawseae na, z l'e a mı o acag1m • .. ' T 
d/JıDnmeli ontı rröre rPyini kul· lluslara ı:erıle1ı mulıle· da yarın yazalım • dürt gün evel Galatada kasap hare~ etmiıtir. arasında bir arbede olmu~ 25 
lonmahdır. l:" • tirı bir mütldet temdidi • dü~anından et alırken Faik 60,000 lirayı aldı ı ki~i mecruh düşmüş \ P 250 

M~l!l.ô amele fırkrısının bz, muhtemeldir Lokman Bakım efendi yanındaki arkadaşla· Tayare piyankoıunun e" bü- ki§i te,kif cdilmi~tir. 
' (iiDAM) ın ed:bi romanı: 6-- - ... - - .. 

Aşk kurbanları 
KEMALETTİN ŞÜKRÜ 

- Ne istiyorsunuz? 
}~erminin pek fazla mütees
ıir olduğu belli idi. Hüzünlü 
ııazarlanm irfana dikti. Kir
pikleri aruuıda beliren yaş 
damlalanm güstermem~k iç
ilı baıını eğdi: 

- lrfau beyi.. dedi. Sizi 
rahatsız, hem çok rahatsiz 
ettim. Biliyorum, benim bu 
zİJaretimi Beklemediğiniz 
fibi böyle bir ziyarete ihtim
al de ve.rmiyordunuz. Hatta 
beni kabal etmek ve ya ko· 
vmak ~ususlarından birini 
ter~ih etmek için uzun tere· 
cldiitler ı~diğinize eminim. 

Buna mukabil sizde emin 
olunuı ki,kapınwn etiğinden 

ıeçmek ve lsizinle karşı kar
••Y• gelmek için, ben de çok 
tereddüt ettim; çok dGfünd· 
ilm ve nehayet ifte g6rilyor
sunuz, her tereddnte, her ıe
ye rağmen yene geldim. ih
timal siz şimdi benim bu zi· 
yaretimi, dün ılqım Nedi 
hanıma aleyhimde söylemiş 
olduğunuz sözler için zanne
dersiniz. 

Eger böyle dütünüyorsa· 
ruz aldanıyorsunuz. Ben böy· 
le bir kabalıkta bulunacak 
değilim. Siz, Necla hanıma 
karşı o suretle hareketi mu
vafık görmUşsllnilz ... 

Bu sizin hakkınız. Ben 
kimıewn harakibıu kcmtrola 

ıel&hiyettar degilim •• Ba lau· ettim. Çünkü her ıeyden 
sus ... timdiden sonra!.. Genç evvel haysiyet ve izzeti nef.. 
kadın kısa bir ariiddet auatu. simi nakadar sevdijimi, ejer 
hiuettiji heyecanı zaptet• unutmamıı iseniz, sizde bilir· 
mete çahfbktan IOlll'a de- siniz ... 
vam etti: Nerminin mUtevekkil bir 

- Necla hın•m, bu sabah safiyet içinde 16ylediii bu 
beni çapttı. Ş&plıeaiz sizin sözlere karşı irfan kqlannı 

._ ın· -•...1-..Z..!-!- t , • . tt ax:pm_ MımJ111W1 e 111'1 ça ı: 

altında bana bir takım teY· -Haysiyetiniz, izzeti nef-
ler sordu : siniz.. öyleıni? Doğrusu bun· 

Sizi evvela nerede ve na- larla ne kac:lar alikaclar ol· 
ııl tamdıtımı, aramızda geç· duğunuzu zevcinize kartı 
mi• Wr teY olup olmaclıimı yaptıjmız nan.körcesine ha
anlamak istiyordu . reketle pek güzel iapat etti· 

Ben, pek tabiidir ki bu su- niz. 
alleri cevapaız bll'aktım.Nec- Nermin daha ziyade ara-
la hanıma hayabm baklanda rdı . Adeta bltliıı vücudu tit
hiç bir şey söylemedim. Bu riyordu. 
vaziyet karşısında, hizmetçi- Atlar gihi bir lale: 
lik ettiğim bu evden kowla- - irfan bey, dedi. size 
cağımı his ederek bir kUçük ı çok yalvararuD, artık uki· 
bohçaden ibaret qyamı pa- 1 mif bir facaa1nn hHabını be· 
ket yapıp bir daha avdet et· 1 nden sormayınız. Pek acı 
mamek üzere oruuu terk bir rol oyoacbiım hu facuuı· 

an muhakemeıini yapmaja 
kalkıımayınız. ÇUnki bilmez
liniz .• bilmezsiniz .• 

Ben eıuen bunları hatır
latmak için gelmedim. Ar
kadqmızla beraber hakkım
da verdiiiniz ve kat'i oldu
ğuna şGplıe etmediğim ka
rannızı da değiştirmek, ken· 
dimi tebriye etmek ve ya et· 
tinnek istemiyorum .•• 

-Ohalde .. niçin geldiniz? 
- Ne mi istiyorum? niçi· 

nmi geldim? Yarabbi ... ba· 
Da aen kuvvet ver. Söyleme
ie fazmettim. Buraya onun 
için ıeldim. 

Halbuki timdi sizin kartı· 
nııda bilmem neden, dilim 
tutuluyor. irademi Kaybedi
yorum ..• Hayır, bayar. ıöyle· 
yeçejim.. ı6ylemem lizam .. 

İrfan bey .. Size müracaa
tamın yegine sebeb{ (O) nun 
hakkında malumat almaktır. 

irfan hayretle gözlerini 
açb: 

- O ... yani zevciniz, Ka
muran hakkında öylemi ? 

Pek geç kaldımz Sü
heyla. .. Şey, pardon, nermin 
hanım ... 

- Biliyorum. Bu müraca· 
abm şimdi size ıarip geliyor . 
Fakat her ne bahasına olur
sa olsun Kamuran hakkında 
haber almak istedijim için 
istihzalannıza, tahkirlerinize 
bile bile katlanacağım . 

Emin olunuz, zevcime ka
rşı hörmetim onu terke· 
ttiğim ıünden beri asla 
zaıl olmamıtbr. Ben Klmur
anı, zevcim olmakla beraber 
bir lbey gibi sevdim. Hala 
da öyleyim. Kaç defa mek
tup yazmak istedim. Fakat 
cesaret edemedim. Mektub· 
umu fena kabul edeceğind
en korktum. Onu tanıyan, o· 

.ze müracaatım 
dlir. Bu luthı., ~ 
hameti benden 
niz değilnii lrfaJI 
muran sıldır ? il' 

Ne yapıyor?~.., 
londa mı? Ben ~' 
ra çok aj'ladı, ~ 
çektimi? ,;ıil' 

- Kamuran, ~ 
de açtığımz yat • 
miştir!.. Buna eıııUS . .,. 
O, bir erkektit··· . 

kek gibi kadıD 
metalletle bıfllat · · 



FACiALAR/.-
~- --- -- - - . - - -

5DEDI KODıfil 

Fransız ceneralı Franşe d' Espr{,· ll_eyecan! 
llrsad k• K •• T Al • • Amenkada ze~ llUa a l ruva.zor. sas ıçın • k k b t .. geaflel'ken.tilerhaehe-l•uh k K .. , . . ah nın araya aya as ıgı gun... yecan te~netmeklçiD 
.lfl a eme ruvazor. ıstız . adam lildüruyorlaraut-Ge-

___ B_ur_sa. 
30 

(A AJ Vaşington 30 (A.All Ptn.. 29 [A.Al Bir Rum p~pası ceneraıin karşısında dua edi-
~ eeaa . 1\ıl TT ı· . 1 Alsu- Loren baltknufakl lstlahla· d b T.. ki . ul ı d . 1 . kan mahkemesinde lll • .1.~0 ıçın eve ce l'Ul müzakereline devam eden Me- yor u: (Bar ar ur erın z mü a tın a ın eyen 

UDi harekat maznun· yapılması derpİ§ edil· b'u~ mediaın~e M. Puvankar< • • • • • • • 

--N~-•aine ı1mm miş olan 15kmvazörfin ~ ..:~":.~i"":-"'.;::: mazlum Rum ve Ermem mılletmı hımaye ıçın 
Ahd~nıa::v~= in§a&Inı elzem addet· =.:ıs: ~;~1t!;0:.,.aıiz1: !!P.len büvük halaskardan Allah razı olsun ... ) 
it.et Ye maznunlar muh· mekle kalmavıp daha sabllratt ile hitam buı.caıuu beyaa " 

esini reddetm' ı rd" • d etmiftir. Mumaileyh Framanıo lu>· 
laııı.il. "Artık hakli e_ ır. bilşka inşaat için e ta· meti sıfıra inmit olan 2 milyar 123 

~ll'h- • ikab hs" J ed • • milvon fraııkhk markı satın alma 
,, diyerek teıkilattan ısat ta ep ecegi n- ıo~tile Aı.u Lorai mali bir fell· 

haberi olmadığını, yaseti CÜDlhUr SarBytD• keUea kuriamllf olduğun' ılive O) le 
~ı••n.. Ahdurrzzak K d be ed'l k d' mittir. Frama harap olmuı olan oOO 8-brt aralar ' urt 8 yan l me te tr. Alaas nahiyesin oio tamiri için 2 mil· 

llakaa . ında para ko- Vaıington 30 (A.A] ardan fazla para ııarfetmıı .,e sa 

Ye • dile anlqtıkla (R ••yt ) H li bazı aayi ili ticaretı ~eaııil&ta auhar e) • 
11 çıbnazsa teşkilab A o er 

0 
~ r• leıııiftir. • 

Gr.eriııe tm.ı• ka da ayan meclisınde bu• M. Puvaııkare (Poıncare) Faran 
~ilari···~ " • """a rar ba fedakirlıklardan biç birine taes· 

411i,e _, Bu gün çıkacak·ılfınau kanun liyıhası sUf etmemekte oldatunu be>an e)le 

CL:"datıldığını ifade et- • b" te miftir. 
• --.Ori ···kila muanen ır zaman . t1 d artman ta fında . tiba -v tın dolan- • • • , ~ ep . ra n lll P 

oldutunu k snit edilmeksızın kon- edilm'2 • mechlkr mazhar olcluk 
~--.... ' para opa· r.. . lan inkipf ve ~ olduklart refah· 
~ •uhabirlerin buna gra tarafından tasvıp ım dolayı fr&D1a1• lıAf1ı mianet 

aı-.L t aüi vererek İf· ve kabul edildiıri tak· darhk_larmı ilhar etmlt~· 
:·ı•uaıak iatedtlcl . . e· Bınımeııaleyh eclemı humnm • 

ede muh h. 
1 

e.nnı ve dirde hu kanun !ip.ha- bebi biç de iktiaadı delildir. Mu-
iki a ır erın oda- d . } ıakerata perıeııbe JUQtt devam edi· 

Rece yatırıldiğım soy· sın a ~avv1:11" ~ w:ıan eoektir. 

-..,~unlar üç muha· kuravazorlenn ı nı.~- Hava nakliyatı 
.ı.,h· ve bayatı husuai· na derh~lbqlam~ıçın Vaşington, 30 [A.A] 
İJet ~ ifadatta ve Mr.Kolıç ( Coolidge) Ticaret nezareti önümüz· 

. Muıı.:ında hulun- konpdan tabnsat ta· deki seneler zarfın~a. hava 
•• eme devam len eylemek nivetinde· tarikiyle yolcu naklmm ~ 

J: derece artacapıı nazan dik-
' ciy • . dfı-• kate alarak ame~~ 

e tayinlen Hint Parlamentolu Avrupaıım .tecr~l~z:mden li-
Ankara A.A Briıa, 29 /A.A] ~ edeb~elen ıçın gerek 

~ el · · . ( ) DelJaiUn, biltlüiliy«· Hini JllR· haailteredeki ve gerek A vru· 
~ çılıli başkatibi lamenıo&u valii um~inin irat pamn uir memleketlerinde-
~ Be~ vek&let em· e~ l.edi(i ~ nutku if:tiıalıil.e "": ki hava servisleri hakkında 
· ,ek.t[•nn~ ınüateıar ~ ~~ MU11U1J~i.ü~'!i tetkikatta bulunmak Ozere ne· 
~ Tıet ~utercimleri· ~- Hüton Yu~~nda~ ~ ı.aret hava itleri müdürünü 
~ tee

111 
'aha_ın bey, veki· r;er.4!' oJunan tMUf~ Avrupaya göndermeğe karar 

~n!~:ı eden An· =mJ.anmıpar:ı:;':J! fdkü aw· vermiftir. 
~- çılan Mu- nacalıru beyan ~biF· p d_l)_G_tlt_ 

._...,~1_ llltı~yyenneti. v• Kutup laclaaı tahldkıb re...,& _an•da am 
lo.e e memu· Moı/tova, 2'> [A..4.} ... -.-. 

te lfllbl..- oğJu Ahmet 1 KrtUin lındi ~ reisi Londra, 29 I A.A] 
~İo. ~ konaofoelui· SaMcıiloliç ile 1dyana ~sii Ptenı d6 Gal,amelai ipi6-

tllt . 'lllua'fini payesile w .,_,. SredlUra;ılıi ..,._ icı· liktoı izıirap w müzayaka 
--..lll4!!Pl.' .. ..1 ıtleri aıu""d- . . eaya ulrlllfUJ olaa lıaqo balonu ıAnde bulunan nmnlt In""''

t'-· unyetı luiüuıda. tallMaı iauMa ....., -v-· :r-·- ·fa"" 
.:.uıin Bey tayin lumüyoa Uaır1111da ,.ıuuı.ae teredeki kömür_ madenleri "" 

bulunmalı D6Tt &m111• Pnail- %ann.da, gayn resmi sureıte 
......_____ krdir. det1N baılamıftır. 

~-. ..-.·--e İ§Sizler .. --=~r---"""TT~~~~--:-;-.,....-:"'~n'!ıl'7Zrı 

~ ~a, 29 (A.A) 
terede klnunuaani de 

. lll'*ayYet itsiz 
• lı.. ı~tarı 1 42.5 6000 

-a&gl ' ' ~1' 0 111uttur ki eve· 
'te ;::an 9,597 kişi 

~ı..:_· eetıeye nisbe
~1 fazladır --- . 

" Dueneı telefonı 
il_ ~ l>.ria, 29 (A.AJ 
~arı ( Briand ) Paris 

telef:_ Ayrea arasında 
llluhabere ve 

- kOoat etmiıtir. ,....._.n_ -
dan 

gelen albnlar 
~ ~dra 30, (A.A) 
~ • . . hır nıilyon beı 
"'-a lllcillzı ~İraSI kıyme· 
~ llllftir. 

l'erı ıtıüsademesi 
1tcı tteıı 'lllBerlin, 30 (A.A) 
't t...ı- Claadenıe etmiş· 

, ~ \'e 8 nıa--..L 
~~uavar-

'' . . birinia Yedisinin ki ha-

'-llı ----Pta Yeni b" d ıra a 
Berlirı, 29 {A.A] 

Qp&cııı ~ J..:IJL ••• 
6uı. ... oı,d . .-wrıuvor : 
1ıi --uııı k tb "Yaıeti altuı
. arı Ye~ ~bi heyeti 

1lcicı y C4VQl't czdaıı 

-31-
FraDllZ ceaerah dolma 

bahçeye yakın bir yerde, aa· 
h puan civannda karaya a-
yak basacaktı. 

Burası daha pce yansın· 
dan hazırlanma!& başlanmış, 
yollara balılar date"miı ... çi· 
~ekler aerpilmlftl· Rum• 
lann, ErmenileriO ileri gelen-
leri, pzeteeiler, fotosırafcı· 
lar, ıinemaealat, papaalar 
grup grup topJ..-ll"flar bek
liyorlardı • 

8'(ettozei.WP 
at ftl'Clı; lztri 'tll'ID& pO.
ldWll ltir lrtl ile lrtllha6ftll. 

Bu abn bqında da iki 
nım pallka.,- duruyordu, 

Y anm ... t kadar dren 
bir intizar devreaioden aon· 
ra. .. 

~ 8-ı ı bir. ada keü-

.., ~-:;!':.da 14 Londranın en yıldızlarından: Misı Kam K.ett 
j 

Harp pmilerinden toplar 
ablmaya, ecnebi tüccar ge· 
mllerinden didtlkler çalma• 

H~r tar t yaşa t' a !» 

avazeleri yüksel"yor ... Hatt 

ta bafladı. 
Ufak hir çatana sahile d

oğrU son ıilratle geliyordu ... 

ara sıra küstah ve mel'un 
ağızlard n ( K ' o' t Tür
kler ) s · b · o üıuyordu. 

Tez~ ht rat n kuvvet ve v-
Arkasından da bir kaç ür tı F y· od -

~ k 

Ceneral (Şarpi), mister 
(Hntson), marki (Garoni),ce 

eral (V eprey) llerleCliler ve 
FraDfe d'espre) yi ayn ayn 

kucakladılar. 
Bu manı•ı uilmayif epi 

devam etti. 
H yatmda belki bu de 

rece bir istikbal g&rmm · 
o'an Framız ceneralı, arka
unda erkim harbiyesini teş 
kil eden bllynk riltbeli yedi 
zabit olduğu halde etrafa il
tifatlar , tebeullmler saçı 
yordu. Nutuklar söyleııd . 
eller lllaldı. 

Rum ve emıeni kızlan, e 
terinde çiçek buketleri b"r 
biNr pllp eeneralın kut 
11Dda boyun lmdılar. Rum 
kilieeleriae mensup bir papas . 
(Bar bar Tlrlderin zulmü al· 
tmda inleyen mazlum Rum i 
ve Ermeai halkını himaye 
için gelen b8ylk halukira : 
dtaelaretti.) ı 

NiMyet ceaeral, iki rwnl 
palikaryumın bıtbıp llJ'• 

malı eyerli ata bindi. Maiyet ı 
halkı, itilif devletleri ilmera 
ve zabitanı da kendi atlan· ı 
na binclller. 

En lnde •• lki nımun sapla i 
sollu yalarından tuttutu at l 
üzerinde eeneral Frante d'E· 
ıpre, etrafında ingilis, italy· 
u ft framız laımandanlan. : 

1 e-

arkada itiW lataab Beyoğ-1 
Jma dojru yOritltller... ·1Jı<---~ 

Y oDar, lüıWiyan halk ile 1 -...~ 
tleJmalla. Jlalu'anm, çapa 
m, .....,._ laaddi heaa 

1 yoktu. 

lakiki yılan derisi 
iç1n<l~ 

-;enlerde Darülfü- ..... 
'>eaindea bir ıeat bir ka-
lını kandırarak ormana 
., •türmüş ve orada parça, 
l'.111'9 keltlktea 88Dl"ll "-

ısına 19tip doya doya ..,. 
retm\şl 

Mamafi bu da kendlaine 
~afi bir heyecan temQI et
n~mlf. M.ahkemele b8tfiD 
lm "ni hayrete clüııaı.a 

,.,. ~ bir soğuk kanlılıkla 
m "ki: 

Hakim ef..U,mı• 
f"llrtif ba cinayet ae be ... 
fa.., bir laeyeoan 07 .. chr-
ıamıttır . 

!"Acaba im adama hev• 
. na ret"nDek iPn ile ,.,. 
mal~ la..ımdı?,, deninis? 

Bence bn itte veglne 
mit bu her f n ...ıma-• 
1 mı tır. Fjer ..ı.rı.• 

e h ,. can duymazsa yapı-
' i~ kalmamıt 4.:-.mek· 

'"sadao hirea iu•hal'" 
.. Jb •• tan çıkıvor1 . 

* * 
Bir karar 

ıt bu arla çat kapı araun· 
ih h · rer bahane ile 

r te ı,il edip Avru· 
t ı, · , ta gitmek kal-

a "'lMD tam yerinde 
ı e şu Jbe yoktor 

I' i ~f'ne zari\nda 
t i a• içle o 
C\"f'l itaı Ul' 

a artıl, tetl,1k 
. • 1 · r bar ve uc 

t. t.• ce mahalli . a m s 
ır. B'n enaleyb ba karar 

n co ıaueiptil't ? 
• 

Ç ft ve Japonya 
Nankin, 29 f A. ] 

( Rövter ) Çin ile Japonya 
ara mdaki muallak me..~ 
tr .. v v iç"n cereyan aden 
mı zakc a'ın hıç bir neticeyi 
intaç eylemediğine dair cl<tn 
japon mrnab raden bazı haMr
ler ne iJmes"ne rağmm 

d• n Çin 1 aric"ye nazırıyl~ Ja· 
pon) n m pekin scf.ri arasında 
tık n unnn konfı Tlnli Psinanf1a 
ı adi ,._ n n halline el.lir Glla 
mushet tC'kl flcri v~ Şautuıll 
ınes' ..-IP.ai hakkında üaha dosta
ne taatii efkAn intaç eylemiftir • 

Japon Hfiri y&rlb Şanghaya 
avdet edecektir. MıitabNba 
üç yahut d4rt gnn içinde tek· 
ıır hqlaması muhtemeldir. 
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- AF RI K AD 4 CAJ\AVAR AVLARI=!:~ı M._!!oçki l!u~nlrlnrla ... ı HikS:\ e 
Afrikada senelerce dolaşmış hi lstanhula l\f uhadele · K k 
Fransız avcusunun maceraları. geliyor! lomisyonu or u 

Ku~lar, kerkedanların sırtlarında yaşayan kurtlara 
urız 0J11rlar. Fakat bövle av zanıanlarında bu 

.1 

kıışlar avcuların mevcudiyetini bildiren la.zumsuz 
ve seviınsiz 111ahluklardır. 

-ERTESi GUN KERKEDANI OLU BULDıIK. 

3ııradan nereye 
gidecek? 

Nakil simdilik 
.> 

teahhur etti 

Hava yağmurlu .. Sokaklar 
çamurlu .. Kaldınmlarda bile 

•ı 

yüriımeğe imkan yok. Ot o- bana ayaklarımızın 
mobillerin zifosları ins:ında dolaşan bir azrail hi ' 
ne üst bırakıyor, ne baş. rmişti. Sonra oturdu" 

Monette mutat veçhile 1 önünden tramvaylar 
her zamanki gibi geldi ve billeı·, otobusler 
her zamanki gibi kavga ettik. geçiyorlar. 

Atelyenin perişan haline Ya bu kız, bir, y 
bakınca, yastıkları, öte beri da kalkar da ken · 
eşyayi darma dagınık görün- otomobili!l altına at 
ce, bütün bu eşyayi birbiri başıma gelenler .. 
mizin kafasına attığımızı zan- Monette in bil"' 
netmek işten değil ··· sefer daha sıkı y 

Çay, geri(' onun üstünde Bu akşam otomobil 
sovuyor. Atelyenin pek sev- atılmasa bile, köprOd 
diğimiz kedisi boş tabakları ndini kaldınr da Sen 
yalıyor. Monette te bir kö- atarsa ... 
şede pis pis oturuyor. Suratı Ve yahut, asebi 
bir karış.. Fak.at bu günkü rsa, çantasındaki b 
hali çok tahafıma gitti. Ade- çıkanr ve göğsüne 
ta korktum. Vakıa kavga- iç dört kurşun gönde; 
mız ilk değil ama, bu giinkil 
gibisine hiç rasgelmemiştim. 
Bacak bacak üstüne atmış, 
çenesini avucuna almış, dü 
şünüyor. Bir baktım, buhran 
da baş gösterdi. Başlamaz
mı ağlamağa ! .. 

- Tol{ ışte t>u UJıuc&L. 

Manette, ben göz yaşlarına 
doyanamam, 

Monette, her zaman sin· 
'rlerine hak·m o1urdu. Fakat 
bugün hiçte kendinde değil. 
Göz yaşlarını kollariy kap
dı ve hazin hazin: 

- Artık ben gidiyorum 
dedi. 

- Monette, nereye gidi
yorsun? 

- Gidiyorum, ve bir dah 
da beni hiç bir zaman gör 
meyeceksin.Senin gibi insaf 
sız ve merhametsiz adamı!\ 
yüzünü görmektense , hiç 
görmemek daha iyi .. ~en ar
tık yapacağım işi bilirim .. 

- Yavrum Monette, dur 
bakalım, ne oldun, ne olu
yo"'-;un? 

- H:4yır, bıuık, b1raa.:, gi
deceğim, ve kararımı yapa-
cağım. 

Monette i bileklerinden 
yakaladım , şapkasını zorla 

Ah, bu ince, asa 
as kızların ne demek 
lanw daha yeni yeni 

:lu. 
Monette evela 

dan, sonra saçlannd 
t,.diLBu art k son buse 
dile bilirdi. 

Bu son busenin • 
kadar kuvveti oldu. 
yumşadı. kendini r 
kollarına biraktı. 

- Beni seviyorsUJl 
mi? 

-Seviyorum Moııe 
viyorum. Sakın ken • 
ma da! Hatta isbat ' 
bu akşam sana bir 
yüzük alacağım. 

Monette sevincind 
kımn boynuna hopla 

Artık bu sefer y 
ne hale geldiğini t 
edin! 

Şimdi yavrum M 
söyle bana, o müthiş 
ne idi? 

Monette lm~ardı -1 

vermemek için mecra: 
iştirmeğe kalktı. 

- Monette, söyle, 
ha hiç kavga etmeY 

-Sahi mi? 
başından çıkardım. _ Yemin ederiııı? 

Yüzü övle sap sarı olmuş- , O zaman Mon 
tu ki, korkum büsbütün arttı. etti: 

Momette in . yalancılık- - Vallahi, şap 
tan değil, hakikaten feci bir gım gibi şu yagınu 
karar verdiğine hükmetmek da başımı alıp doği1l 
için bir sebep yoktu. Bu o decektim. 
kadar yakından tanıdığım ·-~!!!!8i;;;;;;4~~~:;ı 

kızı tanıyamaz olmuştum. ~- A 
Dün de el çantasmın !çİ- 1 Kin ve 

nde brovninge benzer bir G 
şey görmüştüm. «Sen» nehri ffiEN RiÇ 
ise iki adım ötede sakin sa- NV AY 'ftr\ 
kin akıyor. Kaç defa nehirin 

(DADAf 
Fransız Tiyatro ve Sineması 

1 
• o 

En mükemmel ve muazam temsit erı 

VEFASIZ ŞOV AL) 
Filminde hakiki alkış ve taktirlere 

olmaktadırlar. 
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eERILERlN~hknLi 4 ' t~;ıd~t 1 s;;p~f:;iı;. 
30. /kinli klmmı. 1929 czane ı t vaeı 

•21
• T U N E L ' . İki gecı• evt>l ail:m biıdeı ve terelz-lz-ı• siyaset ı eri 
., Trann:ı~ m; i Jetıınıbul Sn 4.3-5<1 bıre hastalandı. Ge~en seneden ı 1 

119' :Riht., Dok. Aut F -r Mııd 
Kaıliil.oy Su .reg 1 eıı beri musallat olan bu haetalıl 

J BORSA 

'lliAKJTLER 
l6 lugilit 986.25 20 l.irf..-tll. 
Al Uolar 502,50 20 Kor. Çek. 

Bir Alman ta.kın1ı 
Enıd en,, takımı şuhatıIJn 

O Drahmi 52.SO l Çenıooetl 
21 füı>h§ m. 48,25 1 Zlotı 
21 Arnft. St. 29. 20 Dinıır 
20 l.e:> Rum. 24,~5 20 Fran Bel. 

•J Leva Bul 29.50 1 Pe eıa 
.;ı l-1onu 80. !?O F. iner. 
,o Fraak Fr.158,75 J Mecidiye 

·z.z:· HiSSE SF.NEDATI bazı zamanlarda ~ukubulan hiı 17 Kaııuııı,,ani 1929 24 Kanunsani 1929 
7~i5:. ~:g~kltfbari~;~0 ı ~~!:" .!~ m. nevi bayginlilı.tir Doktornn iJacı Tahrandaki gazctder Anu· Kral Alek~andrın büttta 
32.25 o~w nli Bk. Eenaf Bk. de bitmi~tir. Reçete~ i c<·zancyc ıa ha-yatı V<" medl'nileşmek kuvYet \'C salahiyeti elins alma-
7~~ VAPOR DEIHIRYOLV gotUrerek yeniden ilse nlmak fa ıakkında nıiitcaddit 'e mühim sından sonra harici siyasetıe 

Şirketi Hayriye Si onlar .mn geldi. Nubct i ec:zane)C giJiı a2.1]ar nc~rine d '\ .m dhorlar. takıp edilecek 1ıattı hareket ıno-
.. "femetü., 11 1 ıırk.iye milli li.i ıl 1 · d' } d L f t kl l Jel · l B "-La 

ıondra Sır. 988 25 Pr g kuron. JıS,:>2.50 Halinaporlaril.53 Ittihat milli 30. ~elince ye kaJar epe) ce \'al\ıt gf•çti raı 1 ar mı 1) C a ar 'a t nı u le Cnl) ow u. u guu.• 
"'< \"J) ork0.49 06,25 Vi)ana şılin .. 3-48 25 Aı:ı. o:~. 01060 22,95 Itımat milli 

10 7
;; Bittabi bir mUddctte f'Czanod( tibarile ek~ ·rİ) etlt• A uupahlar diktatörlü/fün ilauıua sebepler-

P • ..ı~ fr. " 12.53 Mııdrid pe-<: ... 2 99,so .. .. oıo ıoo • Şark • k ld' n ·ı . t' . !!ihi ge\ inmi) orl \rdı. Yapılan ılen hn,..Jıcııı;;ı Nt•fmlo muahede· 
\ ilano L" 9 37 V rııovaıloti,. 4. <J7., Muılauya·Buna Bor.kurt 10,13 a ım. en l acı e\ C ge ırınce) < 

ş· d 
Y ın e lstanhulda maç yapk 

1Pbii b'" ~ 

CEK 

t dola . uyuk bir seya-
anıa Yıaile lstanbula da 
a~ lll~arrer olan Al· 

Şuh ,,Enıden" krovazö
atın on h . 

a buluna eşınde lima-
lst ..... ı. cak. 

"'U.Juldak· 
:rh. 1 Almanların 
~·ı etle to 1 d 
ltuliib - p an ığı "Toton 

llıı tehr~' .Alman krO\azö
det llllizde bulunacağı 
ı Yap::n~a htt futbol 
~.ı._ ıstediğini mın-

• • t.UO} heyetine bildir . 

g• Lir takimla ınamak 'lerlinm • ., 2.06.25 IAtinıı drah... 38.10 Sanmın Sahil Aııadolu A90D- 17, kadar ailemin rahats·zlı&ı oldukcf propagandalar iizerine gerek lerinin tasdikiııı· llırvailarıa 
arzu~unu scrdetınel. bı'r o!ia ıe~a.. <•7,,7~ IBukre 20 ı.,. 24.,50 Trannay 85 bt. Umıım 25, r 1--1 . Bul o. - d Tahranda \'e gerek viln) etlerde muhalefeti idi. İskoprinada -

- .t: •>rukeelb.~ 3.52·7<> Mosk.aı;~ ... _ 10!3 MADEN SIRKETLERI ıaz ıuaşmıştı. gar ar§lSlll c • • • • • •• : ~-
kulüp takımı) la k~ma· Amster. fi.,, ~·i!·~ Belgrat dın.,.2ı .82.<>0 Bal>a Karaaydın 15,50 Hava pil 27. evelce bir eczane \'ardı. Sonrr ı\vnıpalılar gıh1 lhue gevmme· kan ıııucadelc ve kILalin eebelıl 
lan da muhtemeldir. Cnme fr." · .,., Anlan Çim8!1to 39.10 , ,, .,(temettll

2
:·5f '(abatıldı. Burada bir ecza ıe açıl· ğe başlayanlar çogaldı. <le ~c!' J\, lono ruuahedeleriD.iıl 

, 7ST!KRAZLAR ~r\6Jm~·ım.1t50 ~i~!>"..i!ı.. 109: ;a muvafık olmaz mı? Gazetelerden haşka sinema· !a~dıkıuı.: Hıı atlarıu muhalefed 
Huugaryanın ıesi ;;:i,ı:::!:. %:7~;:ıs ~ ( 1:g: T~ip ~ l\feimer Tafı 7, Bomontide furun sokakda lar dahi faaliyettedirler. Tahran ıdi. Bclgrattaki ~ivasi mahafil. 

il-lı emir lolu 9.05 Q 190l·lQ05 DlGER SIRKETLER k' Hida t ek: ve vila)eLlerdc halka filmle <len aldığım ıııaliiuıata nazara 
-' acaristanın mqşam· 02 Kün riikl~r ; 11908 Tertip 1 JA~. ~ut. An.Su.43.SP,Mu. bira 11.-. 11.5' sa ın ye göstcrili)or. Bu filmlerde Avru Kral Aleksandr ltalya - Y~ 

piyonu Hungarya twın, = 1908 
" 

1 
Rihum. dok. Anır. Mehm. Balci 7•5 d k' h h l ı ıh'' ı ·ı ·re k ·· L-n:-· 903 Saidimahi 1909 It. de~rmenci. 41,25 Muttahit Ermit 6 B" d k .1 . 

1 
pa h ı ay at ve a kın te e > u· avya ı ıtı a ıuın at ıyen &UU.1.1111 

ltalya 1'e Mısıra urne sos Tech.izatiAak. 1909 Şehremanet Şark merlt ~ 5.70 Tralda [eker 13 ır a tı o 1§ an) or SÜ irae edilmektedir. Tcceddü iı:tcmiştir. Ilari h ~ nazın M. 
yaptığı "alümdıır. Rrya, 19

1.3 " ~~j Kaaaplari ~U~ TeL ı.caıııboul ~·: Türkçe daktiJova bihakkın harakfüına As\amn heman her \lannkoviçe Lu 'olda talimll& 
evela fta/vava gitmi~al'\!a TAHViLAT Tmk tut An. • ~ep~ 2·6 vakıf bir hanım it arıyor. B.B. tarafında hoc.~lar itiraz ederler. \ermişlir. Ancak ltrh .. nm Bal, 
şampıyon~ J Yüven~gibi. ~~~~l'l~~~:11'i~~J 2 : W.fJ ~t~;r:: &is X.::..::.ı 6:7{ ıdresile idarehanemize talıriren Iran hvcaları sinemalara ·•Şe; kanlardaki nufuzu :ııe;hine "Be-
~1ilantı gibi beyneb mü- nüracaat. tanın eserleri, dimektedirler. yaz el.. te~kiliitı nıüı:adeleye 

TiCARET BORSASI Hocalar yalnız itirazla iktifa devam için ısrarda bu1unmakta-
vazenede tanınmış nlan Gece tramvayları etmemişler. halkı sinemalar dır. Fransa hükumetinm dalat 

14 Totorıy .. .. . 2-7, 0.6 §eklinde mıifark 30, J,.mci kanun 1929 Geceler· saat 11-12 arasında aleyhine teş-.ik daki etmişler· Belgrattaki sefiri va~ıtasile ICnı 
taka futboa" kul tıbtını'n larla mağlup etmiştfısıra ,inemalar pa:dos oluyor. Hnlli. dir. Bu suretle çıkan bazı mev- Aleko:ıandr H harici,·~ naan 
' 1 h BUGDAY YAPAGI ; ,,.__ eye tine bil- gz"den Hungarva illacınz ramvay mevkiflerine koşuyor. zii hadiseler üzerin ~ ç yiı• \l. Marinko\ · \fC muhim vaa· Kvl"C ''E · J y \'umşak kiyyeeiu. k. p aı.k. P Ankaro kiy. u. k. p. k. -P. ln 
ırıın T .. L • ' m den,, ta- Iskenderye muhtelitkarşı ı .. :ı. ,; ,, Adına B~ kir. ,. ,. .. p. Jı:. p. ·i~li·tunel traınvayı hazan Ya iz hoca teYkif edilmi§tir. Yada bulunduğu söyleniyor. Da 
~~ ~sun stad yom unda oynadı. p,, mr.ç }arya 6- 7 " :: ıs.öo 1J'.· 0 FINDIK VE CEViZ ,irinci mevki bır arabadan ibaret Iranda maarif nazaretiniı vac:;avanm. Italyanın Balkanlar-
-~e ı·eınaç, fevkalade-"- • · ·:. ~. " .. !~~ık kiieıı~-.k~s.,. .. ",·. 11°(90 1 !arak geliyor. mevkiflerdekihalk faaliyeti diger nazaretlere nis daki tefevlukunun tasrik edil· 

ra l """"' ıçm, O· 7 gibı lü mu· .. " " P. • " P· uim saat kadar bekle~ or .. boy le petle çok fazla w mühimdi mt"mesiue, Balkaıılann Raika .. 
•, L._,u_ 0 

•• 0~_aca ktır. '.To- ıaf'l'aki,·et ı;.r; d b" " · ·P· • " P· UN ...... ı h · l l l di .., 'Ul-b _ J' • 'la e t ır ,, ,, • p. Ekietra .Ekittrı küeei 1z. k.ISIOp.ILAMS ek arabada ge ince eı.ı. eyen er 1929 senei tedrishesi mhavetin ı ara ai ·)eti premibinin bba-
lıaıa unun mektubu- netice. verdi. Hun·anır, ·• .. " ~= yumupk : : :ı:=-.t~ >ir birini ite kaka arabaya dalı- de muhtelif mektepleri ikmal i!nü temin hususunda ıenra 
enı~:~· ." Emden ,, çok yaptığı bu maç, MGStan· : : .. ~kif:C~ .en : : ; ~ orlar. edecek talebeden 500 den fazla- matuf olduğu musUTan şayi ol-

bllıu hır bandoya ma- darı çzl,tığı ~ünden hr.ı"itı ZAillRE UçDDell .. • .. Kalanlar diger araba~·ı be',· sı Avrupa mektPplerin<le tah ili maktadır. 
n ·ar li)ieli ax.ı... lSp- 10. r. .k.lSp 5 Razmol " " " ., ,. · O l h ktan faz · · "k al · · d 'l k · Ald 1 ınakt d madiuen kazandığı zlı n1 " 13. 2G .ıs' .ıo . Kepek " " " ., ' ıyor. turan ar em sovu . ~rım ı m ıçm cıün erı ece tır. ığım ma umata nazanm 

etlıiu ıner:si~ · ~andako' sonu;cusu oldu ıe .iredı " 12,ao ,.12p.30,, 1 Pupa.I ,, : : ,. • ıce heKleyerek muztarip oluyor, Diger taraftan vil8)etlcrdc yeni 'Beyaz cl,,teşkilitı her ihtimale 
•L \'e e ıştir Pn 

101 
umU:: " " " P" AV DERiSi emde arabada balık istifi gibi ka· yeni mektepler açılmasına. ha1· .arşı harp hazırlığına devam 

~ 'l'AL...!ınuııt:ızam yiirii- yaptığı son ma{ ı 2 • jğfuı Fuuı~ e .. : ""oo 87p 50 Zerdeva kieni u. k.~ k.98'>0 ıyorlat. kın okuyup yazmasını temine çin ısrar etmektedir. Y-
ll~ g}1111dekı abidenin olarak bit.'rdi. Kah takı- :lı~:Uek : : ı9: 00 :, 19; 00 iill:f • : ~; 6tlO Pa;ıgaltıda hamam civarında hümmalı bir faaliyetle çalışı· yni menahiden aldığım malla 
b rnare erek orada Ti rk mının her iki sayısını me~- :;::!ce ,, " .. f :va:- : .. ., • • sakin Salih maktadır. Mektepler deki tale- na ta nazaran parlamentoDWI, 

§ını çalmak .
1 

hur "Rüsry in Hic~ yap· 'BUDU~,;. " P. iTHALAT " benin adedi gcı_;en senelere nis· eshi ndcn w diktatörlüğün ili· 
Yi sel~] suretı e mıştı. uıam kiyeei u. k.. p. ... k. p. Be•daJ ıı tOD. -- Balık par.arındaki kanalizas· petle fazlalaştı. Tahsil eder undan sonra ltalya ile başlanaıı• 

l'aJt inı ayacaktır. son- "uı;emi " .. P. ç.,d., ~ .. ·on henüz bitmedi. Bu gidişle talebe Iran milletinin asrile · müzakeratla yeni hiç hir terak· 
le nı Stadyomuna g"de- Hungaryanın kap, bu Çıkıntı u. :.ı"l.ON u,. :::He 12"4. .;val -- !aha uEUD müddet devam edecek tirilmesi için mülıim hir fikiı ... i husule gelmemiştir. Z7 Kı-
r Ve~~kın. imtidadınca maçı normal bir ne ill \k·ehir • .. .. ,. ~i= 236 : __ rihi. O civar bu sebepten pek ve irfan ordusu haline geliyor. ıınnusani 1924 tarihli muahede-

Elbd_:"q: tır. hitama ermiş sayl.ığım Orhan eli ,. TiFTiK " Tiftik ıo Bal -- arourludur. Sonra darl·şmi:ştır, ge·I Şah Hazretleri Iran milleti· nin müddetinin 4 gün eonra 
. ...,.lllll I söv/.eyerek bir "Reva iste· az. k. Yapaıı "nnlACAT ip gt>çenfer pek fazladır. otomoJ nin tamamen asri \e ı.uüterak- llitece:;ti anla ılıyor. Bu müddo-
Yal>tnaaı stanbulda bir miştir. Kah 're takıihunu ~~~!:~~~ " " ;, : Fuulya fUVal Tiftik. r iller, arabalarda buradan gelup ki bir millt. haline gelmeıoi tin hitamından evel iki huki· 
, llı arzı:ltıphe Y~k ki çok kabul ettiğindt;n maç :ındr Ankara " " •· " Fnadı.& " Yapatı. .. - eçiyorlar. Bu vaziyette bu ma· için teceddüt harakatma hizza met arasında ~·eui bir dOltluk 
1P :hıı<ılY ll? Mııtarekeyi l k B k l ıalden ge~mek s.ırat koprilsiinden. nazaret etmakte ve ehemmiyet· ınmıhedesi akdine imkan ..x..n.. 
ır c:q).O\k enelerden cıonnıt :p~~·~r. a a ınetice , Küçük haberler :eçmege müsavı oluyor. Kanali· le takip cylem~tedir. lem~yor. Bclgrattaki siyasi'::: 
kadaştıı ...... lcuJarı Alaman l f-r U K U A T J A.LMANYADA tşslZLER asyon işi bir gün eve] bitirilmeli. hafilde hu vaziyetten ve ıaı.-
ına ~?lad karşılaşmak fı- Sla vyanın Turnt _ Be..Ua, 80 (A.A) 15 KAJımı......ıdt Jtomo6iller ve arabalara da tim· zade npurunun hamulesi boşaltiJ- 'eyn D\ünasebeunm yenide1r 

rv~ efı Bir rocuk ezildi i~awerin mıktan 2 mn1oa ~ illik başka bir yoı bulmah. idi. Gece saat 19,ıs de çanak kale· ıı:ergin bir safha>a dahil o1ma-
. Fakat ~ a malik oldu- Slavya takımı, öni'ızde- ~ hıne. baliğ uJaıakta I& Şu half Bahçe kapuda Yağ tacirle- den hareket ettik. Kilidulbahr •undan endi~c edilmektedir 

l'i htırad ınaçlann hiç ki ilk baharda yapaca;eya· Helvacı çıraklığı eden 13 yaşın· nazaran son Kinwaunel ayuuı. rinden Ali Fehmi açıl~Iarında idik. iskele küçül Kral Aleksandr dıktatöraaımr 
rill"ı~~..ı.._a Yapılnıadıgı içiıı, hat iç'ı bir çok muktlcler ~. Murat dun Be,azıtta bir otmo· 31 inci gününe nisbeten 327 hhı s· d kuyu ıdi Kamarama gelerc kap· bu yüzde ı nu.ihim 'e ·nuişki11 
--~., lrn 1 bılm• altında k•alar• ak .)'al'lllan.mıştır.. fazla ~siz vardır. mama a.. tan. dairesinin izgaraJarının Uze· hır· vazi".·ete maru•ı kaJ-• 
old '""'pı acak b" inızalaııu~tır Almanya'ran· E ..o. KARA OTURAN VA • • • ....,,. , tıkca l ır te- Hızmetçının marıı.etı PUR 1X1 YA . Evelki aktam bir ainamay'a nnde oturdum. o esnada vapuru· tahmin olunuyor. "Beyu .... 

lır. a aka oyandıra- sa Macaristan' Avurya' UskUdarda oturan bakkal Isnıail bevn tahl~~~:a, !11/~l 1i!:; ~tmittim. Fılm gösterilme~e m~z bir ~uduk_ çaldı,_ tehlike o. eşkilatının do~~rudan d@ln7ll 
)r...,.__ Italya, ispanya ve hatttıgil- afendinin hizmetçisi Emine e·•de şiddetine kartı fi~ ••dik .J; m&- lıqlanmasından sonra birinci me- du~'UDU his ettim~ . Bı~ . mayn ve mri altında bul.t~n~n • gaiete· 

t ..... .:7'1ıl~acak? terede maçlar yapılaca}. imse , okken çekmeceden 150 lire. cadeleden 10nra, Iİ8 doJaynilt vkide oturan bir '8hs kızmailıı bomba patlaı:nış gıbı gtirultti oldu. !erde halkı b.- · ~ k-
·~~llila Bir kulüp konnsı ile bir çif küpe çalarak kaçmıştır. etrafı iatili etmif olan branht• 'ıaıladı. Sonrada savuşup gitti. Dağ kadar hır vapur vapurumu narhc hazır Luh ııu tou tctrik 

huı llluh k~rşısına hir Is- r'"' B" k d . l d rajmen Birliııg açak.larwda ka· Bu p.hsın kızmasından sonra hep sıyırarak \e yolunu kesmed n · edici yazılar neşredilruektedlt-. 
""' L telıti çıka l Istanbul spor kulı"ibı.Jen: ır a ın ) ara an 1 ra) a oturmW[I olan .IUap Dallllll• fena koku his edildi. o sırada çiyoıdu. Benimle h rah r vapur· 5§.-Y i - T 
'"'Uq•-..... eld' rı ması u fy ı - b l 50 60 l h h ·~- 1 } k S 1 'k k 31 A) aso ada oturan kahveci Se im daki Framız gemiıinin tayfunu bulunanlar bilhassa çok muztarip da u unan • ) o <'U ep a" - H kz delere d 

d takunının ~ a at, Em- ene 1 ongra nun a~anın zevceai Havva hanım dun kurtarnıağa muv..aak olmuttur. oldulaı. Yerlerini degiştirdiler. rette kaldık. Geçen en ki s 'inç arı e 8' 
a llıalQ. vveti hak- sani perşenbe giinii sa2} de pen~reden atağı düşerek alır au· ~ BiR TAY.ARENIN SP'E· Anlaşılan bu adam bol bol raki faciası gibi bir facia .olacaktı. V . 1_ ıı ·. 
için bnıat mevcut olma- Istanbul erkek lLesi nfe- rette yaralanmıştır. bRlul- Lokndra, 80 J~J.__~· irmia sinamava gelmiQ Bu sebe~ purumuzun 80 ton kadar naınu· -ıa ~uınu u yar-

tal"4 ;e ~ ~u~telitin şekli rans salonunda aktedileğin- Dayak yiyen çöpçüler na:n:ı:,~;ı-w., T~;.~ufiiC:~ l;-k:"stu. içti~ rakıy~· hazmede· lesi vardı. d 
ltrıenıisıtır~. 1 §Ulldilik tayın· den azanın teş if eri rica Tanzı'"at amelesinden Hu .1 ~ubat a' mda Kahire' e 6300 mil meyenler sinamaya gelerek boy le Sııvari Osman b,.y yolcuların llll yapılacak 
li'ıı. "' ] ı• sey n 1 e meaalede bulonaD Durbmut b· . d . r d · h k · · 
~er, kr o unur. Hafan. dun EminönUnde dolaij&n kl:I· dar eenelik Afrika ıeferiai icraya berkesı e muztarip etmeme ı ır· ayatını kurtarma. ı?ın vapuru J.;;tanbu] 'ilıt.)eti latavla he. 
\r\r"tlı· . OVazöru· n takım.. ek eri zehirlemeğe çalcşırlrrken o tetebbüa edecektir. ler. Maçkada hemen ba~dan kara etti ,. e kara' a k d l . . _] l 

" .. · · k ·ı · · d z·k · · F rı ze e eıı ne rı 1 rn \ 1 ı Vı.' ,.u-ıse ka Zekii bey geldi ,ırada caddeden geçen ŞUkn'e Emıne Redezide kain Mal.rohlde Ta• an erı~ız en oturttu. ı r etiğım vapur .. ren· .. . • 
~Uhtelit' rşısına tam .. . ve Adile isimlerinde uç kadının te- yareler bir piyade alayı ile mUf" Şaziye ~ız bandıralı Ron vapuru ıdı. _Ce· mullu h:r t 1ız la mııavent>t 
~ delilseç~~lacak, kuv. Duyunu.umumı~e. te§kıllha/t· cavuz ve mudahelelerine maruz kal· tereken manevralar iera eyleye- • .. rek ben ve gerekse yol<'u1ar ha~a- •tmek ıçln ı•manct!~ mlişte-
htelit tA"kiikl ınci sınıf bir kı~d~ Malı, e_ Vekılı SaraoJluı ncıılar v•ı kadınla~ ta~afı dan adam cektir Bır Kaptana teşekkiır tımızt ve tUcari et~ ayı kurtarım ken çalı!';ma;In k lrar n•rmi·· 

tl '""'t olun k Şiikıu beye ızahat verme üzre akıllı da)ak yemışlertır. Avdette bu Tayarelere Baro .._:_ 29 . . süvari osman beve teşekkür ettık. f B . ~I · ı . l l 
'Alnıa 1 aca tır. Ankaraya giden Zekai bE dün Zabita müteca~ kadınları der· ıuma kadar cenubi Alri.b Tay• Kin~usan9"" mcı ça~· T il de vaı:ıurunda ı imi ır. u .neı;: ~ 1 

t ınt·-:gn ° · 

~;-:-~n!!!!a!!!r!!!!ın~h~e;r~h:a~n:-~~e:h~n:·,,:ıı~· ~e~a:ı;de=t~e:tm:!i~:ti:r!!!!!!!!!!l'!!"!!!!!~e=st=d~e:t:m:işt~i:r·!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~re:l:erı:·~re:fl:•~k:at~~edece=:::ktir::~!!!!!l!!!!!!!:&~mba:~g~u;n;U~Ç;.aı;n;ak~k~al;,;ed;,;e~ta~vilı •v za k. 1 1 d mak ı ızı e \ t nıden l ı komis-Ok,. ... ~ :ı "' :ı • • • "i" mev ı yo cu arın an · 
~ - . . AbdulJah \On teşkıl o!ıınac:lı- tu. Hilli-
~ lefrikaaı : 7 - Atımın adı Manitudut. ı Rehber Manıtu IODU okpdık· Raissa yqlıJakat kuvvetli b~ aza z 1!ili: lıahmer r~ıı:;ı . \lı pa~a dün 

h Dünyanın hiç bir atından geri tan sonra, bir aralık bospluı uy• kadındı. GençliAUıde gUselce hır T • ı ıkşam bir mnh:ırrir~ınize de· 
.uağl k l , kalmaz. kusuna tekrar daldı. pyler oldu~ göderinin canlılı· ayar e ı e ıniştir ki : ar ıra ı. - Peki, ,ayet atım yolda. • • • • • • • • • • • • landan belli idi. • 

\re il ölürse parasını isterim. Çünkü bu tal boıuk bir Fransızca t h dl t - l angmdan çıkanlarc. 
t l\re etti. . . at beuim hayatını, servetimcHr. Şantal ve arkadatları tam . Şan 1 ıd e rnurıtaznmcm mııarenete baıla· 

Jt.d 1\ llkat ne olurs gibi girilmez. Evela ken<li,.ın ha· ı\aç defa beni ölümden kurtardı. saatlDda otelden çıktılar Ye Bol· ile selim .
8 ı. . . Boa (A A) dık B t. . d' 

•~ı ' Rotttrec . 1 olsun, sizi her vermek lazım. .
1

. . ? sonun dar, kar.anlık &0kaklanna Ve hır kapı açarak zıyaretçı· ra, 29 • • • umu avene ı tevsı e ıyo-
0k 1e\' e~nı. Bu Raissa _ B d tah f. - 0 urse ne verec~ğiz.. 

88 
tıl B karanlıkta Q..-tal leri. hutllli bir odaya aldı. (RIJY.ter) Mevcudı)·etı ruz. Daha vasi mıkya.da yar-

rıı lb er, Para il b' u a a ·· - otuz beıı dolar ıstenm. P ar. 0 'i""' ve . · la luıb • ·ı (j()() • • d b la • 
b Uhakkak. a le ıze her - Çünki mıi~terisi çctur. - \T d' . . 1\1 . Michel gib •••lara, gih divarlua lngilizce o rak: er ven en ı .. 1.\-,ı- ıma aş yrıcagız. 
ou ~ oy er. . . d er ım gıtti, anıtuyu .., Muliıi fı di danslarmızı lik rT hab • k • · 
lQ ın. ~izinı aradı Ytil. el: zevat __ uıdip zıyaret er· getir, Raissaya da haber ver.I çarparak gidiyorlardı. Halbuki - . m e en ':? r a ı uwetı te- Dığer taraftan : angın bak· 

,ile bılır? ~mız ler. Eger guzel guzel kı1ar.ın Ş tal b' k Hermondi!oe, gUD ışıgnıda d"- seyretmek ıatemez mı. Burada ne cemmu noktasındfi.11 kında zabita tarafından tanzim 
•• d t "kl . . . k 'stersnız an ır saat sonra, ara ....-! ızl da bel p iti lYtadre d l'·J ans e tı erım gorme ı ' ·1 k b' . . k . . h .• düz .b' ldaa 'diyormn• -""'· güzel k arımız Yar, e şam· ham.ket le .. b edilen evrak Cumartesi ... i ... ü 

8 
oraa he si ~l'i ~rında bu kar ya yıız pe eta ve uıe IA· ı e e ın gorme ıçıu a ıra m . . ır yo gı -~ ...,al ada içerlene çok ,en olurlar ey meyup U· . . . • e~ 

ı.;: bir b yu:u :1

1 
bılir. zımdır. Evet, Raissa pahahdıı pa· di~ zaman, atla'?n ~anı başın~a ıdi. Niha • t1 bir\iea bl :~e çok e~endirirler. roda kalmıştır. lngiliz adlı.eye tev~ı ledı~~:~tir. ;;-

tehberı·k a an mı? halıdır ama orada insan l)ıım zaı' sıska, kemiklen çıkmış hır )et t1ç r uf - Yok, biJ buraya dans aey· hava mafrezel • gın n mes u o an a· 
Qa ~. 1 Ynpacağına 1 \ıllı e~lmtlr. Şarabı da ıalis a~ da harıl harıl arpa yedi~ini daha genft bir eokala 1aptılar ve retme~e gelmedik. Yalnu ıizden hl . e~ ve şılan su kumpanyası mlidür 

Ilı hltinı Fransa şatabıdıı. gördü. bir kapının önönde durdular. rup ö~neceklerimiı var. .ı~ . ı otomobıllerı m~ ve erkAnı memureyni ilebeyeti 
E: rı rehberimiz sen _ Pek aıa Raissaya laber . ~nitu işte bu_hay~andı. !"le Hermondiyos kapıyı çaldı, ~apı(0 _ Bundan kolay bir FY c~dıye~lerini bu Vaha· miitevelliv~nin mevkufen mu-

et, eizi istedi . . yer bakalım. derı~ı var, ne eti, hır yıgın gtirUlttiaüzce açıldı Ye Uç aya· yok, ben ele de bakarım, kqata bılere ıhsas eylemiller- hakeme edılmeyecekJeri heyeti 
tı be, bu ta 0ğinız Y~re, _ Ama Raissayı söylemek kemık.. • retci birer gölge aibi içeliye 4.1- da.. Fakat bakıcılık yapacakUU: dir. Bu müdafaa kuwet· bakime tarafından verilecek 

ne g turece~ın. için çil altını hazırlayın. Ta~. oıı~ada samanların ara dalar. yalaıs sen gel. Arkadaşlarının ya lerinin d" ti · karara göre tayyün edecektir. 
ına nıaden oca- - Para hazır.. Eakat Her~lsından ır ınsan kalktı. bu kal· Daha ..kapıdan bir •ilki ... nmda bir şey söylemem. .. rnev~u ı!e nı 
fa ~~12• mondiyos senin binecek atıı var l\an da, oğle uykusuna dalan Her- her kotum bqladı. Darada bat ladın, Şantalı başka bir od~- ~oren Vahabılenn ta- Kaçak Çakmak 

aı a'ı gor· mı? mondu;-uosn ta kendisi idi. dondl1rücU ilin' bir hau vardı. ya ~iıdi ve keııdili de bu KlWUr eyledikleri akın- D" S b trf 
· ı p tr d di R · _ __:t 1..1 n_:___ ...... ma -.erek bakla falı un aray umu an poo 

_ Var efendım, var. - a on, e , aıssa~·a ilerden hır.,.& ... • aoıaµı ve~ ma&aDın,,,.., a-Y .. 'Aırdan vas gerecekleri d 5 dk -ft~ k b 
rn n h ılundu- _ iyi bir şey mi? , olda kal· haber verdim, ak§am aaat onda gon.ndu. Arkasından da leDci bir açılır. ARır •A:ır da_ soy~meğe limit l ısun an sa~ \'GAma 
rınene gırıür ın:.ıyalım. • bekliyor. hizmetçi. batla·dı. [Bıtme J o unuyor. çırılırken y nmıştır. 
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TABANCALI KADIN 
Tabancalı kadın! ... Anıerikada nıeş

hur bir şehir var: Adına da Nivyork 

diyorlar. Bu şehir ~ok kalabalıktır, 

kalabalık olduğu için de '1ukuatı ek

sik değil.. Nivyork telsizi hergün 

dünyanın her tarafına inanılmaya

cak kadar acayip havadisler verir. 

Mesela, elleri si..a lı haydutlar gUpe 

gündüz eıı buyuk caddelerde ban

kaları soyarlar. Fakat bunların için· 

de gf-nç bir kadın varnıış, elinde de 

mini mini bir tabanca, bankanın 

kişesine gelir, çek yerine tabancası· 

nı uzatir, ortada ne var, ne yok cep

lerine doldurduktan sonra yumuşak 

şapkasını eğer ve elleri cebinde, gel-

diği gibi gidermiş. Şimdiye kadar 

böyle bir kaç bankayı soyan bu ya

nıan kadını, polisler de bir türlü ya· 

kalayamıyorlarmış. 

Biz diyoruz ki, hu gidişle Ame

rikan bankaları değil ama, amerikan 

polisinin şerefi mahvolacak. 

Biz amerikalıları çalışkan, azim

kar, olur olmaz şeylerden yılmaz in· 

sanlar bilik. Purosunu agzına al· 

dı mı, e~ ıııühim işi yoksa topla· 

narak hiıapıshaııeyi basar ve mah· 

kfıın bir vallı zenciyi çıkarıp taş· 

la öldüri " linç ,, dedikleri kanlı 

eğlencesiı dalar zannederdik. Hal· 

buki, bal narin bir kadın mini 

mini tabaasınt gösterince, ne kadar 

paraları V!a teslim ediveriyorlar. 
• 

Bir aadaş dedi ki: 

- Bia karı daha baskın! Ta· 

hancası y~ ama, cüzdan boşaltma· 

sını mükanel hili)'Or. 

Yeni öğrenenlere alfabe derıleri 
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MERAKLI DUNYA HADiSATI 
• 

ünyanın en eski Pola Neğrinin meşhur'70 yaşına gelen 
askülü Almanyada' hirfırçadançıkanresmibir genç kadar neşeli! 

-
Vaktile meşhur re· ve nispeten ressamıı 

ssamların tablo ve port· şöhretini iki misli ar· 
relerinin mevzuu hü- ttıran resinı zenci- dan· 
kün1darlar, Prensler ve söz Bakerin Yasephine 

ı diğer bü) ük adan1lar- portresidir. Msr.Cotton 
!eh. Şimdi asrilik devri hu seneki salon için 
haşlayınca, portrelerin sıneına yıldızı Pola Ne
mev2~_Iarı da değişti... grinin ·resmini hazır

Dunyanııı en hu- lıvor. 
yük ressamlarının me- · İ .1. d"b" ehı"rı· . ngı ız e ı ı ş 

vzuları ve modellerı Bernorot Ş b .0 "Se-
k .1.... .E!l. a enı 

artı , asrı ıge tev.LU(an ar Kl t a eso.-. z ve eopa r ,, '"'-
smema yıldızlarıdır. . . f"l 

1 
ak .. 

M h t "li k nııı ı me a nı ıçm 
q ur noı z a- d"b" .. d .. al 

dınressamlanndan Mrs e 1 ın musaa esını • 
Dünyanı en eski baskülü Leslie Cattonnun 1928 mak üzre İngiltereye 

Duny . . . · Lo d ı gelen Pola Negri her 
lb anın en eskı baskül terazısı Alman· senesı n ra sa onun- .. 
,,eisse nam d k. p h · d dit da tqhir ettiği reıim- gunMrs.Cottonun kar· tehir ın a ı rusya şe rın e • d 

1 1 ak 
tla tarihi olup otuz sene muharebesinde le~den. en ziyade naz· şısın a mode o ar 
llu nıuhasara edilmiştir. arı dik.katı celbedenıoturuyor. 

)' kad8;" ~tınaİann atlatılmasına ragmeı 
ia .e ~aıresı önündeki kantar asırlardan 

'lir ~bozmuyor. Vak.tile ağır ticari etY• 
el d 8?ta~da tartılıyordu. Tabii şimdi mü

l\ta l eğil dır. Mahaza bu şehrin ahalisi Lir 
'yor~~ eski teraziyi dikkatla muhafaza 

İki güıı evel 70 yaşına giren ka} 
• .e zevcesı 

'larillhedaylde ı 

.... ..,. :~ ftiMTe ....... 
a.w 

ı Volp_ Volp 

1 ıı.. Çupa &ılnıll 

:Eihu 
ı Mllletia Ralaa 

4 rl SlaemacLı : Katap Faelul 

41-du9 ı Pa1doaıl Deals muh 
rebeel 
ı Sereaat .... Çıı ... g,., ........... ...., ... 

Hayvan Borsası 
29 kinunuaani 929 

Kilo Fiatı 

Cinsi Adet Azami A.pı 

K. P. K. P. 
Kıvırcık - -
Da~ıç 299 S4 M 

T(aramanl019 2S 39 
Kara,·aka -

'<.uzu 79 78 18 
K~çi 253 20 2S -
sı~ar 44 13 25 Z1 -Dana " ~ - 20 

l;YENI NEŞRIYAtJI 

Ş ebremaneti •>ot• düreli 
intihap •CUJMIÔIMla: Ber· 

oalu dairesi llUlltakamda 'cemi
yeti anmi1ei beledl,eye .. 
intihap etmere ve aa iııtı'lap 

olaomaıa .elahi;eti bahmanla· 
nu -miaini ha\i defteıUria 

birer auabua daire merbane 

ve bir auabaaı Beyoğlanda Ala 
CUDÜ kap1111na ve her ımba1Je. 

VE GUZELLIGIN BEK.ASINI 

Amerikada 
'ir Şarklı \'C ait olan defter de O mabaJ.. 

leddd muhit kapı11na 111bab.a 
dördUncU gUnU tlılik olnuc:elr· 

ur. Bu defterler Mir.is ,en 
müddetle uılı kalacak \'C'J bıa 

1ekil aln zarfuıda isimleri deC· 
ter ere ithal kıhamamıı ()}du· 

~dair wkubulacak. itirazlar 
belediye daireiiade lefekkUıl ~ 
den intihap encUateB\Dee iatima 
ve tetkik olunup ceftıeıterin 

tubihi llzım pline ic:aM ıiıcn 
olunacak ve bu müddeıiıl bi· 
ıaaundan aonra itiıPlar itti.im 

TE'MIN EDER. 

y an eyın te i ası ; 

Yusuf ile Zeliha 

ISTAFiLiNA 
Markalı Rakımızı bwıdan böyle 

TGrk "0ZOM,, Rakısı 
Namile takdim edeceğiz 

Galatada: ETıneni kli-csi sokağı 31-33 
Tel: P. 2772 

Dana m ilnakasusı 
Pendij;: &erom darülistihıarından: 
19 Jle's Kırım danası mukavelesi feshedilen müteahhit 

hesabına kapalı wf usulilc iıı.Ie edilmek üzere .uıa-

nebev~l kı .... aatı kasaya konmuştur. Talipler~ şartnamesini görmek üzre 
.. ı her gün münakasaya iştir~ için de 'Z7, şubat 929 çarşanba 

1 tn rhuın Kuddu Be-. ın ruhuna ithaf oJunmak günü ıeminııti muvakkatelerini nihayet on ikiye kadar Def· 
mdan sonra .Te§likİJ;. canıun'1 terdarlıkta mues esatı ziraiye miıhasibi mes'ullüğtine bitte· 

dmııı •e~eı:ıleJ;Uı tejnf '" uıuıı • ' vdi uat on bejte mü»a!aat komisyonuna dıuracaatlart 

Matbaası 
miidtlrlüğünden 
BtJYÜK TVRF 

LÜGATi 
ikinci cildi çıktı 

Prens Muzaffer Firuz 
Iran maliye na.:ırı Prens fi. 

!olunma up kanunen redolunııcak· 
tır. lntibap encümeninin kara· 

rına razı olmayanların Şehre-.=a

rıeti encilme nine istinaf etme

~e hakkı vardır. Re~ lerin ae 

'altit toplanaea~ı ve han~i m&· 

~·le mlintahiplerinin han~ p 
~ Relmeleri linm ~l eceği ayrıça • 

; - bildirileooJi ilin ohuııu. 

Ateıçi Ahmet kerimeii Ze· 
c Hanım: 

Kamarot Hirosto Zevcesi 

Kalyopi Hanım 

Memur Mahmut Efendi Büyük kıt'ada 982 sayfa ruzun ollu Prem Muz~fer Firuz. 
. . . ... ı.ov tahsil ıçin Şilıagoya lönderilmı•tır. 'le · R fika Ha 

M'llellifı; Hüseyın kazım ~ J A~rüıaular Şarku Pre,.;ıe11 vcesı e ı nım 
Mı1cellet olarak fiah: 7 bahle~rkrken.ı. ale~ul bi" bir Şirketi hayriyeden 

liradır ıece efsanelerını de ila11e ~& 

Edebi kıraat 
nümuneleri 

rinden, acem Prensi ıimdi Şika. Şirketi hayriyenin tekaüt 
gonun en meıhur bir siması ol· __ ..J __ ..ı__ ha _..ı:ı 
ITUl§tUT. ~ıalllUIW maq ta ıs ııı::\11 • 

Müellifi: Halit Fahri Bir vapur oturdu 
b Londra, 29 [A.A] 
e~ Dün gece Haythe civarında 

Lise• ve ortamekteplerin. üçün- l\araya düşen ve fena halde rah-
d nedar olan Meranke.. ııamıadaki 

cu ve muallim mektebinin ôr- Felemenk ·~apurunun Uzerinden 
düncü nnıflanna mahsus bu gUn öğleden sonra buyuk met 

ü,üncü cildin 2 inci cüzıi dalgaları qıyor. Geminin P~· 
Yeni yazılarla çıktı. lanmaaındao korkuluyor. MUrette-

F;atı.· 20 kuruQ bat Doverdoo gonderilen röaıor· 
"t oı or tara.(uıd411 alııuıuıtır. 

mit olan balada isimleri mu• 

barrer zevat, maaşlarını alma· 

dıklan ve ikametgahlarında 

bulunamdıklan cihetle akı •) 

r.arfmda müracaat etmedik!• 
ri takdirde bermucibi nizam 

müterakim maat!an sandığa 

maledileceği ilin olunur. 



• • 
SB)',.ı ~J aın 

~~ur"e:•t pu:;ta~ı 
( İzmir ) apuru l 

2ubat cuma 12 '1e Galn
ta J'1lıtiımmdan harcketlr 

t mı.u·te .. i 10 da hmire gi· 
1....c~ ...-e pazar 13 <le 1 
ıııiıdAıı harkctle pazartc~· 
~eleaektir. vapurrla mükem· 
nel ir orkr tra ve cr.i"hant 

Tırahı;oıı ikinci 
postası 

( Al\"K \RA ) \ puru 31 
kanunusani perşemlıc ak<ınm 
Galata nhtımıudan har<'kctlt 
Zonguldak İnelıolu Sinop ~anı 
::1un ünye Fatsa Or<lu Gıre or 
Trabı.on Rize\ e ıridec1>k 'e Ot 
frnbzon Polathnne • TlfPSOn 

Ordu Fıttc:a m un S p İne· 
o1uya uğraJ arak relt _. tir. 

Trabzon birinci 
po tası 

( JtF.ŞlTP AŞA ) ' ut 4 şub::ı 
Pazartesi 12 de .cılata nhtıt 
ından baraketle l.r.ebolu, Sam· 
n, GiTeson, Trabzon, Hıze. Hu 
re gidecel. ve d nllşte Pazar 

iskele iyle Riz". St rmene. TrııL· 
on. Tirebolu Gire,,c,. . Ordu,lin 

ye, Samsun, İnebolu, Zongulda;:pı 
a}acakUr. Hareket gunü )Uk 

kabul olunmaz. 

Antalya postası 
("I\ AKKALE) 'apuru 3 paza 

10 • Galata rı tımından barek 
tle. lzmır. K lldnım, P xl 

Fethi~ Antalya)a 
gidecek 'e zkür iske. 
eterle biı ı ı Kal an 

ktTo Çanakı..a 

'arktir. 

----=:z:=..-:~ ............ ~-=---
Sadık zade 

Biı·aderle1· 'apurları 
KARADE ...ız 

IUNTAZA 1 \ı E LCK 
POSTASI 

{ilnıiş • ye rnıayesi : ,.....,~ 

4ı~OOO, 00 ! iradıı· 

A A 
Şu eler: 

Ankara Adana 
lstanbııl Trrıpuzon 
Bursa Balıkesir 

lzmir Gireson 
Şanısun Edermit 

Ayvalık 

Zonğuldak 

Ka)seri 
Mersin 

:M "isait muıınıelat, Kumbru-!:l~:.- K::srıiar 

eGeee eeee•eeeoeee •eeee 
G e 

• Selanik Bankasi i · Felemenk Bahri Setit 
Bankası • Tarihi t'esisi 1888 : 

Sennayesi 30.000.000 Frank 
Temomen t'ediye edilıni~ 
Merkezi idaresi lstanbul 

• 

e 
• telefon be) o~lu : • • 4070, 4071, 4072, 4073, 4074 • 
G 
• Istambul 2381, 2832 
8 
• Tllrki) edeki ~ubeleri • • • • • 

lnnir, Samsun, Adana, Mersin 

Duyçe Orya1ıt Brınk 
Tarihi te'si i 1322 

Merkezi idare Berliu 
Telefon Beyoğlu 247,,2J8-984.985ı 

Merkezi 
Amstedram 

GaLıtada karakoy b!lni d:ıirci 
mahsusndn telefon Beyo"lu 

3711-5 Istambulda b:ılıçe kapu 

dördüncll Vakif han telefon 
lstamhul 5G9 hemevi Banka 
muameı=tı ve emniyet kııs:ılUrı 

ıcarı 

l\{ ı tekait harp maluıteri 
yetinden: Malullere ait 

pnşadııki arazinin mera kısmı icnrıı 

verileee~inden talip olanların bir haf· 

ta :zarfında veznecilerde; Haıp malul· 

leri cemi)etine mUracaatlan beyaı: 

olunur. 

iNCi 
1.ci keside ,, 

İKRAıfİYELE • • 
---ı~~-----------..... -------=--

l\fÜKAFAT: 

11 
Bt:JY{JK 
Şubattadn 
Lira 
30.000 
18.000 
15.000 
12.000 
10.000 

------------ 10.000 

LÜTFEN DlKl( 4.T EDlNIZ: 
Bu seneki Tayyare 

zenginidi& : Çünki : 
piyankosu şimdiye kadarkilerin 

1- 10.000 Lira ve dalıa yukarı büYfi.k ikramiyeler 
sene yalnız "3,, tane idi. Bu sene "5,,tir. İsabet ihtimali 
67 artmıştır. 

2- Ul\tUl\f İKRAl\iiYE ADEDİ: geçen seneki keşidelerde 
yalnız "2-:ÖOO., idi. Bu sene tam: "3.900,, dür. Umum isabet 
ihtimali de tam: yüzde 95 (yani iki misli) artmıştır. 

3-PİYANKO yfrzONDEN ZENGİN OLANLARIN ADEDİ BU 
SENE GEÇEN SENENİN TAM İKİ l\IİSLİNE ÇIKACAKTIR. 

E t B k 1 b l E l ;.. k E b k J b ıı S ultan Ahmet sulh icrasından: Ahi-Ve y aı11 an ası stan u m a ve ytaın an ası stan u ren vefnteden Hasan (..emil beyin 

b • ,. d · · • "· · • d b • "' d • • ı · • "' · • d I varisleri zevcesi Ülfet ve lırerim esi Sa 

Emla1 
ŞU esı lllll ur_ u ... ;un en "'U esı mu ur ugun en: bire bammlar ne Istanbul vilayeti def-

AST4 -Li''b 
'1akarnası Amerikanın 
biriıı l' İ irmiğinden ,. 

mı,.tır. Bütün A,rllf 
nıabınınlarına 

miırart ahtır. 

DAIIA ccuzvı 
Bfr clafa tccriibe /ıef 
1mllammıl; ü;in krJi 

ev at 

Ç cruıK kale J ndarınıı 
mektebi tal b ~iı in 

tarihinden mais 929 gıı\ 1 

dort aylık ın~elerine muktt 
bin kilo sıgır eti mUn:ıkaS3İ ıı 
munaknsa)a 'nz edilmi!itir. 3 
rihinde verilen fi \'atlıır tuıdd1 

göruldUğil taktirde ıhale .. i ic# 
caktır. Taliulerin b.. oapta .ı 
m •yi görmek üzere Çanakk 
mf"t dairesinde komis.,1 on 
mUrarnatlım ilan olunur, 

rnsmmmmmmmmmmmaIDmG~ 
m Bakteriyolog 

! Dr İhsan S~ 
fil &kteri~ oloji bborııt~ 
El Pek dakik kan tahl1]tll 
~ (Vasserınnn leamülü) ıtOff1 
rn tadadı, tifo '\e ISltmn b~ 
lü ları te§his1, icırar, l:;.ılg& 
ffi rahat tahlilii.ti, Ultrn. ıııpı 
['.] kopi ile frengi tnlınrrİ11'· 
~ ) olunda Sultan Mnhmul \~ı 
ın knr~iı:·ında Telefon ts. 
mmmmmmmmmmmmmınmmm 

Emrazı dahiliyt 

YERE 
In Önü 

7 • ı l e E..sns numarası Me;\di Bedel icarı .eııe\'iii terdarlıgı ve Sirnnuş ve Anısyak \C 

~ıra 1 {. Lira l.abel liinımlarann §ayıan uhteı te nr-
19 Eeeiktaşta Kaptan İbrahim ağa ruflcnnd:ı bulunan Be) oglundıı Feri ve gı:ığü.s hnstalıklıırl ın\1 

Bahçe ı"apuru 3 Şubat ve mahallesinde köçe oğlu sokağında köyünde Fransız meznrlığı sokagmdn Doktor 
H-20 numaralı hnnc ve ahır. 180 tahtında 35 numarnlı dük.kam muhtevi v 

P • günü ak•a· 

azarteSJ mı Sirkeci 
Cag'o)!lunda Cozirkasım paşıı ŞEKJP HA 

mahallesinde 5 numaralı dllkkan 100 33 numaralı kô.rgiı alt katta bir mut· 

Bedeli ican 76 Kfmrlıllı. Vaniköy caddesinde hah metruk hamam ve komürlUk \C Ayasofya Yerebatııll ~ 

60 

Mevl..-ii nlıtımm det hart> ketle 
( Zonguldak . lnebolu • 
Sam un , Ordu Giresoıı, 

15 
Lıra 21 numaralı ına oda dilkkan 24ı • bir kilar ikinci katta mermer tauhı... c:ıı 

Bebekte 95 numaralı Gazino ve Bahçe 6300 E I 1ın ı da ınliik ve El tıım bankasınn nit baluda muharrer emlak.in lıirer sene ve eamcklinh sofa ve bir böy{lk od:ı eyma 8_ paı an n 1'• 

ırabzon Sürmene 'e Rize 
Emlilk 'e E) tını Baııknsına ait baluda muharrer ma bahçe Bebek gazino- Ça b ı • 

sunun bir senelik bedeli ıcıırı şeraiti ath c ile mUmyede) e çıkarılmıştır. ik bedeli icarı şeraiti ntı) e ile mliznyede}C çıknrdmıştır. \lçUncu kntta iki odn bir sofa dördlln Pazartesı, rşam n 'e 

iskelelerine azimet 'e av 
et edecrktir. 

l - Mııı.ı,ede (kapalı uırf) usuli) lcdir. Taliplerin ilıııle günUndı 1 - Muza) ede müddeti 16 ~ubııt 929 cumartesi gününe kadar olup cü katta üçoda hir sofa ve beşinci Tel. lst. 3035 , 
teklif nı ktuplnnnı bir zarfa koyarak bedeli icarın ) llzde beşi nispetinde ıhale muamelesi yevmi mczkürda saat on altıda icra olunacaktır. katta iki oda ve bir kilar bir dnrnçn K• . l k • ] ıı\9 

Taf ilat için Sirl~ecide 
fe_adet hanı altnıdn, esk · 

depo 110 akçe İlk bi>·
1
ikte tevdi edeceklerdir. 2 - Bedeli icar ilk taksit ihala)i müteakip ,·erilmek Uzre Uçer ve ufak lınhçe terkos ,e elektrik ler 11 a } Jll 

2 - Muz.:ı eck ınuddeti 16 Şubat 929 Cumartesi gilnüno kadar olur 1 k ü . . d" 1 muaı~elesi )cvmi mczklırda .aat on altıda ic.ra olunacaktır. .ıy 1 
• m savı faksıtte !e. ıye 0 unacaktar. ibatınt muhteri hanenin izalei şuyui 

kapıda zımnında müzayedeye bilvaz 6 Mar. hane 
~oid Triecıtino daire;i 

Telefon: lo::tanbul 2131 
3 - M üza) edeye iştırlik etmek , e daha fazla tafsilat almak iste> enler 3 - Muza} edeye ıştirnk etmek. arzusunda bulunanlar Bahçe 

ı t nbuld:ı BahC'ekııpı d ki ubemİ7e müracaat etmelidirler. L.ruriik \'C E)tam banı-a.,ı 1 tımbul §Ubesine mtıracaat etmeleri. 929 çarşamba gUnU ı;aat on lae,.c;ıc ihn· Istin\·ede deniz ken:ı, ıt 
lei cV'\eli) esi icra kılınacajJından taiibi muattal ~lfitlıane kiralı1>1 

----------------·=----y l Ü • • S lh H A u ıar :::-.ıılı ınanı:ı.ewcıerıııı... n; \ı.. 1.olüııaı.mel ı.ulu uıulıl:.t.ıı.c:.ı ıua 

B keVOf!k iJ. L. çul;ğc:ı d u Yı ~: He) beıind:ıcb lınhri) e soka0ıu· u daıresinden: Ahiren \ e.at edtı 1,ÜCCAR VE 
I\fEMURU olınak 

• • j; 
olanların kı) n..eti muhamminesi olan sınai muessese ıçın P 

. . d l . 1·-bT . urı 
on l.ıin liranın 'Uzde onu nisbetinde depo ıçın a n Kl1 ı ı ı u na't'ım ı m en: or5 ı 

,. . .__ d" r d b da mllte,effa Hncı Sruni be) uhde· Hasan Cemil b 
Kalın11Ws efen ı ff'r ırı an ~ . . . . . ı , 

sındc ıken bılmı1Z!!3 ede ıh. leı k:.t- l ıfet ve kerı 
. . . . Gnlatnd:ı Vo, \Oda soı. 

pe.) nkçesını mlistııshıben yevmU me?· A b ·d a0 .... orıP 

yoglımda, Enazola <'l .,ı un 3 t; esı icrn ktlınmı§ '\e Dedeli ilıı tanbul vıla 
. gop~an anın n .. . 

kQrda 929-8073 numara ile Snf'a • ud"t" t" " ntt .A 
• • 
ıçın 

numarasında mukim Pö ö Hober lesi olan \5600) liranın vaktinde ~ a ArLs .• 

aleyhine ikame olurıan a1a ,. unlı:uımam dola)ısile ihalcainın feı. 
Beyoğlunda. Kabristan sokağında Amerikan sefaret-· 

hanesi yanında, Amerikan lisan ve ticaret dershanesine 
müracaat. Program meccanen verilir. Mıidürü: Ağop 
Pakraduni. 

.ı• ı we ıne muracnn..:...--'' 
Ahın t sulh icrasına mUrncaatlan illin · dB 
olunur Tcpeb: şıu 

dat:as nın cari ıııuhakemPsinde hıoe t.arer ,erilmı§ bu unan (5) Nı mnır d 
· Şanzelize Birahaoe 

m::ddria.~v1ıirı ikamPt•~alıın·n mec· maralı ı .. ne 1 c; gun muddetie 'en r b<!}ı.. 
huliyeti haseb ·ıe iltınen 1 ukubnlrrn den m za~ t>de~ c konulmuştur. lludı..- ıı.ğındn ta 

. du: .::>a • tarnıı..ın mLte\ effa ::' mi B. 
teblılfcta ra men malıkeme\e gel· 

1 
d . d .k 1 11 . 1 < nuştemıl ı., 

n ' e-ın c ı en e 'e'm U)I • ~ 
medı/in n hul:uku usiılu muho· , !idesine atıln 1'§ 3 l\umarab h:ınt .ıo.>alı alt katta IDl'tlli.ı h rrıım kilar 

kl'mP'eri kar.unur u!t o)ıartt;ki ah· \e Lahçe"i ve ııre ınd:ıı..i arnlı0ın omlirllik ikinci kotta bır oda \e 

l:timtncı tetf km aıYaben mulıa· ya .. •sı Sol terafı lembıki elyfl'm Yu mermer ta~lık U~Unc.u katta ili odı 
keme ic,.r &l'l.a ve k.,,..fi'lı·etin virmi \anahi aduncu ar :ısı nrka 1 Kuducu- bir ufak Ealon \"e merdhen b:ışı camC 

.. dd le ·ı bl" · c:rif mnımstın ıır rns1 elJe\'m cmlıı.kı • . pun1 mü el ı ô11en te ılfıne "' 
11

. . b bh . k k kun dorduncU katta hç oda bır ufak 
mı l} e~ e aıt o tnn, ce e:.ı o a 

karar vcrilrrıiı ııe müddei müddeaı ile mahdut ve lS:i Me. mur:ıbLaı caJcuı ve beşinci katta ıki 00.. bir 

sını ispattan izhan acizle yemin zemin uzer;ae uı bnidır- aralık diraca \'C Uç abdesthane, i 

teklif"~ lemiş oldu~·ı ndan müddl'i Kargir Lır bodnım 1 .. tilo 2 ah- muhte\ı derunu ııhıı:ap tavanlı h 

aleyhin ,·eı•mı 11 zılıaı·eme olan 20 §Sp knttnn ibaret olnn hane (11) oba sıv-.ılı \e çicekli ve ufok lıir b:ıhçe)ı 

Balık yağı 

Beşir 
içnıem diyenlere 

kemal sübyesi 
Havi olduğu fosforiyeti kilsten dolayı bizzat 

halık ya~ından dnha kuvetlidir lezzeti gayet la· 
tiftir. Balık yağı gibi mifeyi bozmaz. En nnzik 

midelerde bile kolaylıkla hazmolur. Yürüyemi· 
en çocuklar için gayet mıiessir bir devadır, Şişesi 

ADLER 
Şubat 1929 tarif.:n ml sadif ror· (2) S::ılon (3) Aptcsnne (2) gu ulhJne h:n i bir hap lınne muzayede\ e bilvazı (ADLER) ın ufki hur· 

b • 11 t dörtt .. . ı,;r h::ılkonu ha'<ı içı \t: dı.,ı )ağlı bo- ıhalei e\Vclincsi 6 mart 1929 çar§an· - ufat tı"pı" 1•mtı",nzı" munlıaı::-

yüz kuruştur. Deposu: Beşir Kemal Eczanesi. 

san a gun saa 011 e yerrm 1 d ., . 1. d b" ı -==,========'!!!=====~====~=~ .. 
. . ) n ı ır. ı.'ısa ın e ı.~n ır çatı a · ha gunu saat 15 te icra kılınacaktır r_~~ ~ İren ADI.EH yazı maki· 

etmek üzre mahkemcve gelmcdı/!ı tında bir mutfak '\e ÇBl'lL'.1 ırlık \c · . . B k k .. ·· d b fı • 1 · 1 h b" . ,,_ H k ı... 1 , k b" 1 d B h d "' ıalıp olanların l ı)meti muhammenesı la ı.r oyun e arut ahrıka arında ıma atı ar ıye nasına mahsus bir husu· 
talltır~ u u/W,l, usu u mwıa t. ır a\ u u \nr ır. a Ç" en mermer 1 .A. b ı b k d .A. 

d . _. ,_ 1 n· 1 dS o an onbinheşyllz lir nın yllzde on. v ıstam u ... mu ayaat omısyonun an: v ısiyettir. 
meleri kanll1tunurı 1(1.\'ap Ja~lı mer newt" ~ı .. ı ır. ır ~ u ""' • . . . . . 

. . · garr 20 ngncı Iıavi bu balır.e 572 .,,pelinde pe~· akçesını mllstnsbıben Arzu bulunduğu kadar 
ı-c 337 ınci rrıaddesı ahkamına t L d ı "ki r . _.:ı _ dd . l · . 600 . rfl l l l l 1 . • . • . . ıne ro mura u c o up :..r::ı ı o\m ve santı ınczkün•.:. 929-8060 llf il eh tes ımı tezyıt edııen 7 . paket ıoka yemden kapalı zıı a ço i iopya nr çı \arı a • 
teı.:Jıkan mflddeının idd1'lsım ıkrar dı\nrla mahdut e on t.:ıra .... akı dı· numara ih. Sultan ahmet sulh malıke· ll- m1. asaya konulmu tur. lhalesı 20 şubat 929 çaraamba gUniı bilir. İlelebet dnvanır. 
te kabul ı:c )eminden imtina etmiş .ar demir parmaklıklı rn de~ir ~a· mesı altıncı buluk <lı:iı ine mllraca- ton dörtte Ankara da merkez satın alma kom~)omında icra kılınacaıttır. İlk ya?.ı mah:imİsı, 1898 

dd l k d ·aa· b"t pılrdır. \cresedcıı Haııl Bey ı .,.alın· 1 . . . . . . · d Al)LER f b · 
.1 b k la "' bl" k dedır. h:zla taf:..ılat do ~ nsındadır )' u· 1 . . . . nl . . ('ası tarafından ı"mal cılu· nazan e a ı cas1 te ıl! me a· " . . }On!I 'lierme rı ve artnııme ını görnıek ısteye enn uer giln komıs onwnuıa " 

B ı 
,., a {tlr; 

10 türlü 
80 Kuru> ... ., ... ~ 

Ahoııe 
ve ilan tarjf ~ 
Abone ücrctlet' 

Cç aylık. Altı ıa)Jılı• 
Dahil: 5 9 
llariçiçin: 9 16 01'1 
Adrr ıchdil! i,.in 15 ~ 
derilme Li. Je! 

ilan ücret 
Tek slitundıı 

Altıncı sa) fada 
Be~inci 
Doıduucu » 

t çuneU 
lkinci 

Banka 

oilrıl 

a o unara ava ıe ı ıaya sa 1 • • ıı:o , ltlnn il .. ol ınur. alıplerın temınatlarını havı ıncktııplan vaktı muayyenındc mezk.fir korıııs senesın e a rı·ı 

karda hnd t ı...safı ve muştenubtı B avtnr rnektcbı re\.torıu ~undnn: ınuracaatlan. nmuştur. Butün dün~·adrı 
mina kaim olmak üzre ilanen teb· • 

)az.ılı hancnın bahçe.sile bernber ta· Ba)tıır mekMıi lllisiniıı ekmek, k1 r k es · d t "h d"l k , • '". k" . 360000 makme ac .ı.1 rn1 1 
lıU olunllr. 
~~~~~~~~~~~~-

1 Etanbul ikinci •:c,t:t mahkeme-
inden: Muflis AYunduk zade I3i 

rnderler tarafından teklıf olunan kon 
kordatonun mı.1.akeresi mlıhlı kat'i 
ile 16 §ubat 929 cumartesi gı nü saat 
11 t talik edilmi' olduğn ili.ı 

. . . . . . . T e ..... u... mu il'\ ın ercı e ı ece e:;.s.eme gure .;ıınema ma ınesı 
nhı ıLindan ıtıbnrcn 15 guu sonra s' mekülatı ;ııı, 'Hlnı~e ve~ ga~n \ C r.Wzetnesı "ın ına talip bulı nnnlar 929 Şub::ıt nihayetine kndar ştır. Türkiye Yekili umu· 
ıha! !.al i}esi icra kılınacrığındnn ıı.ale erzakı mUtcneHıa ı me' ii ım • !.: t fol'r, r im ve sair ma "citl ha,; teklifnameleriyle Ankara ve lstıınhul miliği: lstanbul, Galata 
i teyenlerin kı~meti muhaı unkasad:ı l 27 • 2 29 kapal zarf sa.un ıılma komiayonlanna müracaatları. voyvoda han O 7 - 10.1 
olan (7) bin lira uzerindcn yüzde or u uli. le ih:ılcleri icra kılınacağından • Posta lrntusu, Galata 447 

ib Anadolu vilayau için 
pev akçasını mtistash · en 24-2-1929 ı..uı- ol nların } evmi mezktirda aant 3000 kilo malum • .a ıcıilnak.:sa• a kom 'mustur. thale•i 27·§Ubat-929 1 • · eyi acentahlc ar ve seyyar 
Pazar günU saat 3 te 9-927 do ) c. n .e mües-esntı tUcariye ve :ı:Urr · Ç r nba ganlı t 14 ıe ıu kıl ı.ıaca.ktır. Tııliplerin temi.natlarıyle mUrrn· l 

1 
memur aı aranıyor. 

numarasile ct!:-:ıcutlan alan olunur. ı~e ı:nuhıı.ıibi mciUllU~Uııe müracatlan. caaUan, MıfMIMıMM ............ M o\ unur. 


