
~~fan, sa r,aştarı tiyatro ve 
ey~ence yeri olur mu ? 
Bir a~ı bunu duysa yıiz 

fersulı ""°IJlı ltaçar. Halbuki 
bisde ~ ait Z1et1k yer-

Gula .. ra oit bi ıuıdd~ni,n., 
ayni şehir<J,e muhtel~{ f ıntlara 
satılnıası belediyeyi düşündü
recek bir iştir. 

..._ "leri bU.e ~ Fpulan. . Vll•R6tlilYET iÇiN VE BALK IÇll't 

MÜIJavat ...• .f wtlarda aa mii· 
savat! 

J 
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'-Muallimlerin aylik dereceleri 6dan Se çikarildi. 
BEY~ETIMIZ 1 

. IremNı 
J)r,._. Üskiidar-Haydarpqa 

uı-, IST ANBULA GELDi Hattının infası 
Bir Alman ~rketine 

l.Azı:M PAŞANIN BEYANATI ihale edildi 

IURALIN KUVVETLERi 

iLERLiYOR 

KABiLiN ZAPTEDILMESI 
YAKINDIR. 

DskOdar-Haydarp••• 
araaı 300,000 marka 

yepllacakt:ır. 

Olkidar • lr.usldı tıram•ay şir· 
keti Nlare meclili, Oaküdar 
W.ı .. ai • Dotanc.&ar. Tap fakül· 
h.t ve Batlarh-.ı • Karacaahmet 
hattıı;w iafu1&1 ber türlü malze· 
mmi milteablH<M ait olmak üzere 
~ bin Marka Brgman mGe .... 
lllae ihale etmiftk. 

8'8tJl8tmıe AH.eri islihat için giuen hey °'t~i 8errm• müeıeeıe1i bu iki battı 
~ı,.-..t.ıo reisi ferik Kazım pa~ De hey'et -muz ortuıncla ıı.ldldar tirke

nndau kaymakam 888811 B. dün sabah Ode- tiıM ~im etmeti deruh~ e~ğin-
"dan re~ . il ı· r:ı . ı-...ı· elen bütün levazımab ıımdıden .... ~enn vaturu. e ımanımıza mı' auır. . . ..a.-ı..ti Bu "ki h tta r L" _ı_ ... _ _..ı_ ..ı __ I . . tl sıpanş ç......, r. ı a ey· 
ta 8f8 UllMn8 rı tımıuuu UU9t arı, aı esı ve mc. lal bidayetiade tramvaylar iıleti-

yt askeriyemizden bir çok aevat tarafındau l 1ecektir. Şimdiki hat ile bu iki 

8ekirlıl< vergisi 
~ . Ankara, 28 [ hususi] 

~ı\' alıye encümeni maliye veki· 
t~t~·~UZUrile bekarlık vergisini 

E:.
1 

devam etmektedir. 
~ n~ümen uzun müzakerattJD 
!çti~:ı b~ verginin mali, iktisadi, 
~ (:ıhetleri hakkında muta-

rını almak için Maliye, İktisat 

Sihhıye ve muaveneti içtimaiye 
vekaletlerinden birer zabn müte
akıp içtimaa davetine karar ver-
miştir. Encümen hükumetten bil
hassa bu gün ltalyada tatbik edi
len bu verginin tesirat ve neta
yici hakkında malumat istemek-

tedir. 

yeni hattan ifletme masarifi gün· 
de 600 liraya mal alacaktır. 
Şimdi kir temin edemiyen şir· 
ket bu hatlarda nakliyat baılayın· 
ca günde 700-750 lira hasdat ya· 
pabilecetini Ye bu suretle 100, 
150 lira kir elde edebilecepü 
llmit etmektedir. 

l\laarif vekilinin ziyafeti 
Ankara, 28 [ hu11111i ] 

Maarıf vekili Cemal Hüsnü 
bey btıtçe için gelen darülfünun 
emini ile fakülte reislerine Ana
dolu kulübünde bir öğle yeme
ti vermiftir. 

{ Hfllllcat 
Tevfik Rüştü hey 

1 taly a 
Kıralı tarafından 

kabul edidi. 

M ll. ~· A@!ı L ,(jj 
ua ım erm maaş ı...::_; O j ~ 

dereceleri .. Bo 
A ı d 

• 'tlnuz •• 
a tıncı an beşincıye 

Harielya vakllimlz 
M. Mussonnı ile de 
bir saat görüştü. 

çıkarıldı 

C AN ·EN 
GÜZEL SESi VE GÖZLERi 

LONDRADA BiR HADiSE 
• 

HALK OPERA BiNASINA 

Muallimler 
Ankara ya 

gitmeyecek"ler. 
Muallimler, Barem ile zaJI 

olacak hulmklannm temini içia 
t•bbüaatta bul•nmak üzre An· 
karaya bir bey' et izamına karar 
~ 

Dün Maaıif •eklletinden geled 
bir telgrafta Baremin idarei 
tı-iye ile ~lcaaa olmadıtı ci
hetle mu.Uımlerin vaziyetine 
halel gelmiyecej'i bildirilmlttir. 

HÜCUM ETII ..._~ üzerine murahbular 
~~ya gitmekten vaz geç. 

Son posta ile gelen "Deyli Meyil,, gazetesi bet gftn mı,1le~d~r. Muallimler Yarın umumf 
evvel Londra operetinin aoılmUI milnMebetile Inglliz bir . •ç!ımaa davet edilmit olup 
Payıtahtında misli &enelerden beri gördlmeyen bir bu ıçtimada yeni ~aal oı... ~
hadisenin vuku bulduğunu haber veriyor. riye~ hakkında ızabat verile· 

Dtlnyamn en gttzel &e&iıae veen glzel gôderiae malik ceknr. 
olan Maear muganniyesi Matmuel GiUo Olparayı dia- ~İiiiİIİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' 
lemek için Londra halkı temsilden iki gf:ln evel bir Türklyanln en sevi 
bilet tedarik etmek maksadiyle Opera binanna hücum 11 çocuOu kimdir 
etmiı ve LOnra polis mildüriyf!'ti intizamı muhafaza MÜSABAKA K.l'PONU 

edebilmek için 500 kiplik bir polis kuvveti istihtam N° 2 2 
etmek mecburiyetinde kalmlfbr. Bilet gişesinin önün· ':========~ 
de ııra bekleyen halk geceyi sokakta geçirmiştir. ~ 

Gite Unttne ilk dikilen bir sanayii nefise talebesidir. 
Bu gayretli mftşteri g~ •>:azına karşı kendini iki 
palto, bir seyahat battanıyesı ile muhafaza etmiş ve 
~9 saatlık bir intizardan sonra biletini almağa muvaf· 
fak olmuttur! 

TUrklyenln en v•· 
ıklldı erk•OI kimdi 

MOSABAKA K.tlPONU 

N°22 
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dlclutu iç· 
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s "dür\i dün 
merkez memurla

rını topladı 
Polis müdürti Şerif hey dün 

bilJmum polis ıaukt'ı ftl#DUl• 
lıırını müdiriyc~e celp ederek 
"Polis teııvün •ndığı.ınn vui· 
yeti ve merkezlerde atıldığı id
dia oluııan dayak rıı eleei Iaak
kında müdavelei efkarda bulu
nulmuştur. Polltı t avün saadı~ı· 
nın bu ayda yapılan heııabatına 
nazaran son bir aylık kazancı 
15, BM liradır .. 

3and ığın bir sene zarfında 
to'llandn parası 90,000 lirııdır. 

'Hu paranın nısfiyle zabıta me
murlarından borç ahnlar idar 
dilmekte d:ğer nısfıda bankada 

muhafaza olunmaktadır. Evelcc 
bir po.is ban uı te kili tasavvur 
olunmakta idisede ou fikirden 
sarfın.uar edilm~tir. 

Poll 
Resmi geçit 

Istanbul zabıta memurlan ara
sında teşkil edilen "Polis alayı. 
bu gün lıtamlıulun altı mahal· 
!inde reımi geçit yapacaktır. 

Resmi geçit yapılacak yerler: 
Sultan ahmet, Şehzade hafi, tak
sim sıtadyomu, Seyri sefain ida
re~ i bahçesi dahili, Eyup sultan, 

skü c a Şemsi paşadır. Bu· 
gü ı e ıi geçide zabıta erka
nı ı " ı.c edecektir. 

ı o iö nuı ehassısı 
Polis mütehassı:;ı Hoytmon 

p '• dün polis mÜt1 i ·iyetindeki 
et i atına devam etmiştir. Polis 

üç .1cü şühe işleri hakkında üçün· 
cu ~übe müdür muavin vekili 
Sadık ve sicil kaleminde Isa 
beyler tarafından izahat veril· 
rRiştir. 

Edirne polis müdiiriı 
Edirne polis müdUrlüğüne ta

yin edilen birinci şübe mütlilr 
muavini Feyzi bey dün mahalli 
memuriyetine hareket etmiştir. 

Polislere ayakkabı 
Bilumum zabıta me'murlarına 

ayak kabı tevziine başlanmıştır. 
Bayramdan eve! resmi ve sivil 
me'murlar ayak kaplarını tedarik 
etınit olacaklardır. 

s yi milletin göz bebeği gibi si
yanet etmeli, nakdi ve sair 
yardımlara layık görmelidir. Ahi 
keşki vatanımızda yirmi, otuz Ga
lata-sarayı olsaydı ... 

Vaktım olursa, baıka bir gün 
aziz galata-saraylılarımmn fikri 
ve zihni, hatta, ıpor dolayısı ile 
bedeni kabiliyetleri hakkında bir 
tetkika giriıeceğim ve neticeıini 

izlere arzedeceğim. 
CELAL NURi 

r \i 1 ace 

yapamazdı. Çünkü bir defa salo
na gelirde, otuz damlayı içer•e, 
ancak erte&i sabah gözlerini aç;ı
bi lirdi, gözlerini açıp ta, yetişin
~ye kadar da iş işten geçmi§ 
bulunabilirdi. 

Frank baııııı kaldırdı. Di,arcla 
hafif bir gürültü işitti . Fakat bu 
aes çok geçmeden kesildi. Frank 
tekrar gazetesine d imadan ev• 
vel bir kadeh daha şampııaya 
kıvırdı. .. 

ımd ı serı 

d d n 'ş ı,;. h lde, resep-
tcrü ıcapa ı. 

Fr n~ a 1 ordu ki, bu defa 
} kıliııe kapm 

bi i d i! i. 
reeıı p kt 
o 

ı; 

k 
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e k~ ·r hiç bir 
vdi · kadar s"v-

V p kamar sı hıy 

u • saat sanra Li
v acak ve Lew hakı-

1 yı caya kadar da en 
buçu ay geç.ecekti. 
a ı şu ıdi· Vapurdan 

ve lskoçya 
i meğe karar 
c ti. Bu su-

1 de het" 

Bu sırada kapı yavaşca açıl· 
dı, bir ıilihın namlusu güründü, 
ınk sından bir el, dalıa arkasın· 
dan da bem beyaz, kireç gibi 
bir yüı.. Con Lelinin yüzü! 

Frank tabancasının ıeıjııi duy
madı 1'ilc., Yalnız bir alev pa
rladı ve Frank oturduğu sandal
yadan yıkıldı. 

Kapı bi" sbiitün açıldı ve Con 
Leli halij elinde dumanı tüten 
tabar.c a sıvla b isbütiın keriye 

ırd Ye ele ca•s' a ' an vüı;u-

Çocuk bayramı
nın bugün son 

günüdur. 
Dün Çocuk be.yramının altın

cı günü idi. Bu münHebetle Tür· 
kocağında doktor Galip Hakkı 
B. tarafı.dan çocuk bakım evle· 

rine ve çocuklar111 bakım tardarına 
dair uı n l ir konfora ı veri1mtt· 
tir. Konferanaı miltukıp W'"1· 
na konfor nan mevzuu k\e alaka
dar bir ııinenıa göıterilmiftir. 

Bir çocuk kulübü tctkili eııaıı 
itibariyla takarrür et.mittir. Bu 
kulübün sür' atla tesisi kararlaş· 
mış ve hunun İçin bir hey' eti fa. 
ale teşkil olunmuştur. 

Kulüp için Türkocağında bir 
daire tahsisi için çocuklar tara
f .n.::lan ocak idare heyeti nezdin
de teşebbüsatta bulunulmuştur. 

neff 
Yangın taliıuatname~ı 
Şehremaneti yangın ihban 

hakkında yeni bir talimatnaRıa 
yapmıştır. Yangın vukııunu mü
teakip polia karakel ve morkez· 
!eri etfaiye merkezlerin derhal 
yangın lhb r deceklerdir. Kara
kollarla, etfaiye merkezlerinde, 
yangın kulclwind~ telefon mer· 
kez nde birer defter bulunacak 
ve bu defterlere yangının ihbarı 
saatı, dakikası hatta saniyesi 
bile kayt edilecektir. 

Bu defterlerin yeknesek olma
sı için defterler emanetçe tabo
lunıııaktadır. 

Adllı de 
Tahkır eden kadın 
"Nazlı. namında 

Beyoğlu icra reisi 
makamında tahkır 
polisce yakalanarak 
sevkedilmiştir. 

bir kadın, 
Şeref beyi 
ettiğinden 

mahkemeye 

Tevkif edilenler 
Çekoslovak konaolosluğunu 

soyan Ahmet, Eşref, Hamdi 
isimlerindeki hırsızlar dün beşin
ci muslantiklik tarafından te,•kif 
edilmiş ve tevkifhaneye sevlc:olun· 
muşlardır. 

- Hafiye, dedi, bir daha ha· 
fiyelik edemeyecekıim. 

-28-
Leli geldiği yoldaıı dönmedi. 

Arka kapıdan çıktı, aşağıda 
sokağa bir ~pı açılıyordu. Leli
nin geldiği yoldan dönmek iste· 
nıeyişi Millie Trent ile kartılaş
mamak içindi. 

Anerl y od•sında evvela hafif 
ve bo~uk ses işitti. Ba§ını kaldır
ıfı, mendili ile alnını •ildi. 

Millie içeriye zirin~e : 
- Bonıuvar matmazel r dedi. 
Anerley gir\lç gibi hem beyaz 

kesilmişti. 

- Fr•nk nerde? 
- Bir az bekleyinizde haber 

vereyim. 
- Siz rahatsız olmayınız, ben 

yolu biliyorum. Salondadır zan
Dederiın. 

MilHe Tr nt yiirüyecekti. Fa
~at Ancrley yo unu kes i: 

ı::·z eH(• in 'z, dedim, ben 
1 (' 

r 
Beş hırsız 
beş mavna 
kömür ça dı 
Unkapuında "Sinyet. kömür 

şirketinin deposunda evelki gece 
mühim bir hırsızlık olmuş ve Ih· 
rahim, Cafer, Abbaa ile iki arka· 
daşı gece bu depodan 5 mavna 
kömür kaçırmışlardır. Polis bu 
cüretkar hırsızları yakalamıştır. 

HUtelerrllı 
Tepeba~ında konser 
Avrupa konservatuvarlarında 

büvi\ muvaffakıyetler karamEı~ 

obıı viyolonist Memet Ali bey per· 
ıenbe ğünü Tepeba ı tivatrusun
da bir konser verecekti;. Ali hey 
memlekette yetişen güzide 'an'at
karlarımıııdandır. Vereceği kon
serde muvaffak olma3ın1 temenni 
deriz. 

Yerli mallar sergisi 
Yerli malların te,hiıi için açı· 

lacak sergiye Halk fırkasının üıat 
katı tahsiı edilmişt ir. Sergi 28 
Hııziranda :ıçılacektır. 

Hakkı Şinasi paşa 
Halk fırka11 1~ inci mıııtıka 

müfetti i Hakkı Şinasi pa'a öbür 
gün Ankaraya gidecektir. 

Kim ·esiz çocuklar 
Şehremaneti Ayasofyadaki med

reseyi idarei hususiyeden satın 

almıştır. Bu medresede lazım 
gelen tadilat yapıldıktan sonra 
burası kimsesiz çocuklann iskA· 
nına tahsıs edilecektır. 

Azerbaycaıılıların n1atemi 
Milli Azerbaycan cumhuriyeti

nin istilaye maruz kaldı ı 27 ni
san münasebetile şehrimizde mu
kim azeriler "ODLU-YURT .ida· 
rehanesiılde toplanarak, bu gün 
munasebetile ııutuldar dinlemiş
ler, ve vatanın saadetini temin 
maksatile ahtlerini yeniletmişler

dir. 

M. E. Resul • zade beyin baş 
nıuharrirliğile neşrolunan"ODLU

YURT" mecmuası dahi bugüne 
ait hissi mekale!er ve tarihi fo. 
tografla neşredilmiştir. 

Garsonu dövmüş 
Sirkecide kanburun kahve

sinde garson Hao;an Selanik oteli 
katibi Ali ef. tarafından dovül
ınüştür. 

Taban çalanlar 
Üsküdarda taban fabrikasın

da çalıtan Kasti ve Ethem fahri· 
kadan 16 okkalık bir tahan te
nekesi çaldıklarından yakalan
mışlardır. 

- Yanında birisimi var? 
- Hayır! 
Anerley bu •Hayır!• kelime· 

sini pek sert söyledi. 
Millie iki elleri kalçasında kar

şısındakine baktı. 
- Pek ala, Anerley, yoksa 

beRim için emir mi aldınız? 
- Ne söylemek istediğinizi 

anlaıııayorum, aldığım emir sizi 
içeriye bırakmaktır. 

-
, S · hlime ve ljer ze.. 
birler alındığı zaman 
böbrekte albümin sa
hur ettiğini yazmıştılll• 
Bu gibi zehirlenme va• 
k'alarınd an görttbne 
fakat idrar çok azalır. 
lger sübllm zehirlen· 
mesinden kurtulursa bi 
hafta sonra yeniden id• 
rar çoğalır. Bir çok hu· 
latık hast<J•iklarda me· 
selA kuş p l t7.ı, kulera, 
zatfırrie, i.lfod böbrek 
höcreleriniu bozulması 
yüzünden albümin ve 
idrar azlıtı görülebilir. 
Uzun süren haı;,talıklar· 
dan frengi ve tederrdıı· 
de, hamilde böyle al· 
httmin görttnttr. her ta

raf ~işer ştahasızlık, hı· 
hal hall"'ri dahi gör4· 
ntı.r. Bu sıralarda TO
cuda umumi bir kuv• 
vetsblik arız olur. 
Diğer hastalıklara ko-

f 
layca yakalanır. Bun· 
dan dolayı her .hangi 
bir ateşli ve ya uzun 
süren hastalıkta höb· 
re eri sık sık kontrol 
etmek icaR eder. 

Lokman Haki"' ....... ,,,,,,,,,,,,,~,,, ,,,, .. 
Sefaretler 

Bütün devletler 
An karada 

muazz m binalar 
yapı:yorlar. 

ıran aefarati binasını" 
v zı sas resmi par• 
lak bir surette y pıl d•• 

Ankarada inşa edilecek olan 
büyük Iran sarayıam vazı eıd 
merasimi icra edilmiş ve baş ve
kil lsn•et paşa hazretleri mera· 
simde hazır bulunmuştur. 

Diter büyük devletlerde Aw· 
karada muazzam sefaret binaları 
inşa etmeğe başlamışlardır. 

Yunan gençleri 
Patrikhane lehin
de nümayiş yaptı· 

Ati.na, 28 [A.A) 
On iki ada gençleri birli~ net" 

rettİl\İ hir tebliğde on iki a.19 
orıodoks kiliselerinin fener kili
sesinden aynlıııaaına malllf teşeb
büsleri protesto etmiştir. Atin• 
ti) atroounda bir protesto içti111sl 
yapılacaktır. ·- --

Vul<uat 
Bir kızı döven genç 

Eren köyde suadiyede otu,.-
17 yaşındaki Rüsteıp ismind.ııi 
genç Huriyet namında bir J>;ll 
kulağından kan akıncaya kadar 
dövmüştür. 

Ezilen adam 
- Benim için bir şişe şampan· Tarla ba•ında oturan nıaliyf 

ya da ısmarlamadı mı? ıniit!"kaitlerinden Edip ef. harbi-
- Önünde bir şişe sampanya ı yeden ızııçerken 1-334 No otıQ~ 

var. Buraya gelipte şampanya liıı alımda kalarak ağır surette 
içmemek olmaz değil nıi? 

yıırnlanmı tır. - Size sabahleyin beni uyku-
da bulmanız ihtimali de olduğu- Graınofon hırsızı 
nu söyledi değil mi? Aksaravdıı oturan "Nııif " 

Anerley fa•ırdı, bu süal öyle d k a .. ,ıı ismin e bir adanı yine A sar 1-
gayri muntazar idi ki.. h ı- 1 h · ıorJI 
M ·ıı· T t J' d" d"" acı ııp• ııl a ın hanesıne eve 

ı ıe ren ıme on u: . k ure-
- Demin asansörle buraya g.rereK bıçakla tehdıt t'tme 8 . 

1 • l 1 f k' esıyle 

l 
çıkardı~ınız ıı d rım k.mdi? •ıv e 1 r rramo .n ınR ııı 

Anerley kaaına ka ka1d nı\akl •r. ç lhıı ilır. Hu adam )akt 

' 



ecburı askere 
ınak ul .. 
iv dll elanı? 



ff rı te et dost k Ir.ıadı, her
k s b;r eye dalıklı. Harp 
but Ş ya gelir iş değlt.. ÔJütn 
var, dö " yok! 

e y pı,p ,y4pıp ta bir yolunu 
b lu,p f · kurtarmanın y<>lunu 
düşü yordum. H rkes başında,ıı 

Qrktu u için ef dosttan da ha-
yn y • .. ~ 

V po • ler sokak baş· 
nı tu ı> ta er kesten vesik 

ıorm A" adı ar. 
T like kapının önüne geliac~ 

ben de ak attı. Zaruretler 
çareler d4il, dahiler bile doğu
rurmuş. 

Biı sabah yataktan kalkınca~ 
Arş· din meşhur kelimesini 
gayri i iy ri bağırdım: Ereka: 
Buldu mi 

Ç reyi bulmuftum. 
Bir _tJzbaşı amcazadem vardı, 

ai : &e • ta otururdu, ken
disi de Sına cephesinde.. Ôldü
mü ka mı belJi değil.. Yalnız 
İKİ başı tu1ulmuş bir sokağa 
r gel eden Be iktnşa kapağı 
atm ın yolunu arıyordum. Al-
la y m etti diyeyim, teh-
like iz amca zademin evine 

ittim. Üç gün kadar orada kal
dım amma patlıyordum. 

- Yen,.e, dedim, bizim haz
ı:etin sandıkta kalmış bir elbisesi 
yok mu? 

- Var, yep yeni bir elbisesi 
v , giderken bırakmıştı. 

- Sen o u bann ver. 
- Ne yapacaksın? 
- Ayol aaJcer oldum, harbiye 

nezaretinde, levazımdayım, for
masını degiştirip giyeceğim. Bi
lirsin ki tarılım, bu zamanda elbise 
yaptırmak ateş pahası! 

l<adıncagaz bana acıdı mı, 
yo söz"' ü haklı ve mantıkla 

ı buldu, e biseyi verdi. 
Y ep yeni bir yüzbaşı elbisesi .. 

He en soyundum ve giyindim. 
Üniform zik vücuduma ne ka
dar da yabştı. 

Tam altı ay, Beyoğlu cadde
lerinde, iki başı tutulmuş sokak-
larda korkmıyarak gezdim . 
Benden ves:ka sormak şöyle 
dursun, üstelik temennalar ve 
se A lar veriyorlardı .. 

F kat her şeyim sonu gelirmiş 
bir gün menhus bir tesadüf bizim 
hil yi meydana çıkardı. 

$i1 a er kaçağının yakalan
dığı zam ııki korkusunu bilirsiniz. 
Bu korku da, bir nevi zaruret 
gibi zekamı cilclıyordu. Çöpten 

nra.,ı!an o zamanlarda 
le yu bilhassa helledilmek 
üzere atlattık ıımma, biz de Suriye 
cq> esini boyladık. Orada tali 
y mı c~ti. Samda kaldım .• 

Ş , orada kalanlar için para 
v~ cğfence şehri idi. Buna rag
m n orada bile canım sıkılıyor, 
1 nbul ve Beyoğlu gözümde 
tiltüyOJ'dn. 

Nasıl etsem de bir kaç aycık 
mezun~ alsam ve lstanbula git
ae diye dü ünüyordum. Onun-
da bir " j i buldum. Fakat bu 

dah cüret"karane idi. işimin ic.abı 
tel&T aneye gidip gelirdim. 

Gidip geldikçe de telgraf me-
11url rı ve müvezzilerle tanışmış
a . Bir giln telgafhanede, bir 

ti de duran boş telgraf 
kağatlarıadan bir tanesini kimse 
gör eden aşırdım, birde kapat· 
m pulu. .• 

m odamda şu telgrafı 
yazd • 

• •.••• levazımında ..... kale
m.inik .•.•. efendiye altı ay 
lstanbula mezuniyet itası .. ,, 

Harbi)e nahrı 
ve b:ı kumandıın 

~nver 
O tüne de uydurmasyon num

ro ve t rih,.. 
Kağ ı katladım, yapıştırdım 

ve üstüne ordu komandanhğmın 
adre ni d koydum. 

s· di bu telgrafı müvezziin 
yedi mübnreki ile mahalline ulaş
tırmak lazımdı. 

A ık bu k?..der düşünülecek 
mu lak bir i d~ildi. 

Deftere > ~m .. k ve müvezzie 

ızln 

ı verilmek üzr masamp üzerine 
yığılan l'Byüat h~zır t~raf a
ğatlarının arasına ~aı ışttrmalc f 

Masada boş ke:ğatı aşırdık
tan soRra, bunu da yapmak o 
kadar müşkil bir iş olmadı. 

Artık ya silah, ya felah bek
liyordum. Bir taraftan kokusu 
çıkmasın diye hani ödüm de 
patlamıyor değildi. 

Bekledik, bekledik, nihayet 
beni daire müdürü çağırdı: 

- Ulan sen ne zaman izin is
tedin? 

- Efendim ben izin isteme
dim, lstanbulda .zannederim bu 
işi peder yaptırmış olacak. 

- Sana altı ay mezunifet 
için emir geldi. / Hemen mua
meleni Veli efendiye devret ve 
yolla 1 

Odadan çıktıktan sonra dün
yalar sanki benim o1du zannettim. 
Altı ay izin bul. H~m de nereye? 
lstanbula .. 

Artık durulur mu? Arkadaş
lara veda, valize ha?Jrlık. 

Doğru nefesi Istanbulda aldım. 
Hala bu işin böyle olduğnu 

kimse bilmez. 

.... 1 
Yeni küşat edilmiş kumaş 

tioaretlıanesi en ... OB moda ve 
muhtelif fiadarla yazlık İngi
liz \'C Franzız kumaşları ile 
hususi bir kişilik kostlimlük-

• lcr füruht olunur. Toptan 
ve pernkende Bahçekapı Hacı 
Bekir kar.:;ı~ıııda No 84. .. 

Bradford MM·~tocı 
$••• eeo• e eeoeoeo c••••e 
: BO MONT1 fabrikası • 
(' • • • • i Bir as 
• : çıkınıştır • 
;••••• her Hrde ı;ıptJlır eoec : 

" 

F atih ulh birinci hukuk mnhkcme· 
!inden: Kııbzımal Mehmet Ali be) in 

Polis mlıdiri}eti Uçuncu şubede Komiser 
Mustafa bey ale) hine ikame eylediği 

m:ıtlubnt da\8 ının cerc) an eden muhrı· 
kemesinin m~ddcialeyhe gondcrilcn ka· 
rarı giy:ıbi ılhnnda mUba~ir §erhindc 
tekaudcn Polis mUdUriyetindcn çekilmiş 

ve cl)eHn ikametgahı meçhul bulunmuş 

olcluHundıın mUddei vekili fstiktap 'e 
) emıne da\ eti mtitczammın olarak kara· 

n ıyabinin Wnen teblı~ini talep etmiş 
\e mahb.cmece oheı;hile karan gıya.hinin 

ilanen tebligine karar verihni§ ve muhn· 
kemesi 27 l\ 8) ıs 929 Eaat onbirc talık 

ı~ılınmıf oldnjhından itiraz ile muayyen 
gün \<' sa:ıttıı mahkemeye gelmediği ve 

;>ahut tarafından mu ~dJak bir vekil 
gondermedıği taktirde usulun 405,408 ve 

331 inci maddeleri mucibince muhake· 

meyi" knlıul olummm:ı, arak va kınları ık· 
rar ) eıniııden imtina etmiş ad olunnca[;ı 

ilan n tehlil!: olunur. 

ı tanLul \til&) c mahkemesi birinci Ti· 
caret dııırr inden : Karakin Atamynıı 

tf ndı AHıt<lı Hu e) in Arni Ley tarafın· 
dım l ud:ırdıı !endi) ede ar.ıbm bağında 

mukım turc.ırdan Hacı Bekir zade Meh· 

met Rıfat efendi ale, hine ikame olunan 
929-177 numaralı ala~ak davasından dola· 
yı mumaile)h namına irsal kılınan arzu. 
hal \e mustenidat suretleri ikametgfihının 

me~huli)cti hascb"te bilüteblig iade kılın· 

mıştır. Hukuk usulıı muhakemeleri konunu· 

nun 141 in i maddesi mucibıncc il!nen 

teblı ut icrasına karar verilmiş ve 142 in· 

ci madde mucibince <lnhi arzuhal ve ,·e· 

saik uretlcri mahkeme dh-anhaneeinc 

talik lolınmıştır. 

Tarihi Htiııın fcrdasındıın itibarrn on 

be,. guu zarfında mUddeiale~h mumaile>h 

mnhkeme kalemine bilmlirncaa euııkı· 

mezk üre; i tcbellu~ ile cevapnamesini ita 

eylemediği taktirde 398 inci madde bük· 

munı:ı: te\ fıkan hakkında gıyap kararı 

ittihıız ohınaca1rı ilin olunur. 

Tayyare piyango müdürlüğünden: 
(150,000) tane evlenme vakasınn 

ait ( bulletcn ) tap ettirilece~inden taba 

talip olacaklano por nkçeh•rile birlikte 
{2) Ma\ ıs 9'29 Perşenbe g\inU saat on 

b te phan~o mUdUrlUğUnde mUte§ekkil 

mtılıa, ı:ıt komtS) onuna mUnıcaatlart iltın 
olunur: 

Bu akş m 

N•§itBeyde: Kör res am 

Albamrada: Rus aıkı 

Operada : Kalp hı,.sızı ııe 1' 
en harbe gider 

Melekte : iki kırmızı gül 

Majikte : Mukadtk va:ıifa 

Meş ı· m arrir Bernart Şalv diyoı; ki : ''Ka
fam son sene er zaı~fında şayanı dik at bir şekil

Asri sinemada: Giizsller gü-eli 

Alemdarda : Sarı zanbak 

Ferahda : Markıta ve dü= to 
ban basdi bacalı 

de büyüdü. Kafam kubbe gibi bir şekil alıyor.,, (""""""ö;;············ı 
riyle hayli bliyüdü. Alnım kub· ............. •••••••• .. ••••-' 

Hekimliğin son :zamanda nail 
olduğu şayanı hayret terel·kiyata 
rağmen zihinle dimağ arasında
ki münasebatın bu derece me~
hul kalması cidden tuhaftır. Fil
hakika en sahibi selfıhiyet alim
ler bile hangi dimağın iyi, hangi-

sinin fena olduğu, dimağın ne za
man büyümekten kaldığı husu· 
sunda kat'i bir şey söyleyemiyor
lar. Dimağın tam bir inkişafa nail 
oldu~ yaş, bazı alimler tarafın-

lfü:l ,..,....... ... T'""" .... ...,,......,..,. 
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dan 3, bazılarınca 7, 12 ve niha
yet 30 olmak üzre tesbit edil 
miştir. 

Dimağın büyümesi mes' elesi 
hakkında meşhur lngiliz temaşa 
muharriri Mr. Bernard Şauv ta· 
rafından geçen haf ta vaki olan 
beyanat bu bahs;n yeniden ayak
lanmasına sebep olmuştur. Yet
mişlik bir ihtiyar olan Bernard, 
Şauv diyor ki: " Başın1 son sene
ler zarfında bilhassa boy itiba-

!!LJ 

kurtulmak • • 
ıçın ~m 

ım 
Haşarattan 

mt:ı 
ı:ım 
l.'l';J 
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KS 
istimal ediniz 

Flit:e>ks 
ının Tahtakurusu, pire, sinek, sivrisinek, güve, bit, hamam 
mm böceği, arı, karınca ye sair haşarata öldürür. 

IİFLlTOKS LEKE y APMAZ 
il KOKUSU SIHHİ VE LATİFTiR. 

bemsi bir şekil aldı. lnanma:ua.. Merkez kunıandan-
mz eski ve yeni resimlerimi mu- bğındall 
kayese edjn-izl ,, Erkiinı harhiyei umumiye Ş S 

Bundan kwk ıene evel lngil- mUlhakı istU1kam kıdemli ~ uzbııt1 

terede cereyan etmiş o1an ilmi Ustrumcalı Hüseyin Hamdi bin Afi' 
bir münakaşa esnasında Glodsto- met [330-3] of en dinin serian merk" 

k. baş hekimliğine müracaatı. 
nun kafasının büyüdüğüne dair 

H arbi umumide Ko. 3. suvnri al:.ıf 
beyanatı mevzuu bahsolmustu. 35 lıfitipliginden mtitekait Bat 

Diğer taraftan sabık başvekil dat1\ Mehmet Şükrü oğlu Nedp efetr 
loyt Corç da harp esnasında dinin on beş gün zarfında divsJll 
dimağının mühim nisbette büyü· harbinıize lüzum muracnh aksi tak' 
düğünü söylemiştir. tirde muhakemesinin gıyaben jert 

Filvaki dercettiğ'imiz resimlere 
dikkatle bakılacak ve bunları 
birbiri>·le rnukaye•e edecek olur~ 
sak bazı kimselerin geçkin yaşta 
bile kafalarının, binnetice dimağ· 
!arının büyüdüğünü kabul etmek 
icap ediyor. 

Meseli vasi bir muhayyele ve 
ibda kudretine malik bir edip 
olan Bernard Şavun geniş alnı 
müruru zamanla çok değişmiıtir. 
Son resminde görüleceki üzere 
eskiden adeta düz olan alnı ileri 
doğru çıkmış, kaşlarının üzerinde 
iki çıkıntı peyda olmuştur. 

Loyd Corca gelince bu fark 
daha az bariz değildir. Harpten 
evel alınap resminde başın heyeti 
umumiyesi az çok yuvarlak ol
duğu halde 1918de alınan resim
de baş armudi bir şekil almış, 
alın bir hayli genişlemiştir. 

Mütehassıslar bu müşahede
den şu neticeyi çıkarıyorlar: 

"Zihni ve fikri faaliyet dımağı 
büyütür ve bu büyüme beynt.ı 
mahfazası olan kafaya intikal 
eder. Dımağm büyümesi yaşla 
mukayyet deA-ildir yani fU veya 

bu yaşta tevakkuf eder denilmez." 

edileceği iliin olunur. 
---· 

davetler 
Tayyare Cemiyeti Balıkesir oır 

besiııce Kurban bayramında toplanl' 
cak barsaklnr mevkıi mUzayedeY' 
vazedilcrek 9·5 · 929 da aat (15) ti 
ihalesi icra cdiieca~rindeu talip olaO' 
ların mezkur şubeye muracnatlatl 
il&n olunur. 

Büyük Ti.ırk alfahe~i 
Hukuk doktoıu keşişoğlu Pr 

nanos efendinin Türkçe yazılın•! 
v kıfane bir mukaddemevi ha"' 
( Büyük Türk alfabesi ) intişaf 
etmiftir. ____ _, 

stımbul lire mahk m dördıınc11 
hııh ilk aaıresın len: At ... m 'e ..rtaf.' 

, un H. tarafından Kadıko' ımde ApttJ'• 
; ada L:ili esi charmda ll a.a~ınd• 
oturan Nereis Ohan. an E. al yhine ikaıtle 
olunup tashihi k.a) t talcb n" mUtedail 
bulunan dn\n ı:aıerine m <ldeiale) hif 
luıııeıini satarak m;rupa}a itti"•ı ve /'.~ 
r~ıpanın hangi şehrinde buh ı;duğu bilıtt' 
roediğt daveti~esi arkamdaki megrub:ı1' 
tan anlaşılarak iki a~ ır.uddctle ilanell 
teblij!c:.t icrasına karar verllmig ye muhır 
keme 29·6.929 tarihine mll&adif CuJJlııt' 
tesi gUnlı saat 14 de talik kdınını~ o1' 
du~u1ıdan o gUn o saatta mumail) }ııll 
asaleten veya vekiileten i patı vucut el' 
mesi ve aksi halde muemclei kanun:.~ 
nin ifa kılınaca~ iliın olunur. 

Vakıf akarlar 
müdürlüğü 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 
l - Di:>rdUncil Vakıf han tahtında 12·4 No. mnğaza 
2 - • • • Asma katta 18 oda 
3- c c • .. 28 

eJ.1 

4 - c • c c 29 
s ..... c c c 35 

c 

c 

6 - • • • hirıııci tatta 10 .. 
7 - • c 12 c 

8 - .. c • 14 c c 

9- c c c 20 
10 - • c • • 21 

• 

11 - • • c • 22 c c 

12 - • c • • 30 • c 

13 - • c c • 31 c c 

14 - • • • c 33 c c 

15 - • • c c 35 c c 

16 - • • • c 37 • c 

17 - • • • lı.iııci katta 2 c 

18 - c c c 4 c c 

19 - c c • c 5 c 

20 - c • c 6 c 

rn r'\. u A ı·kı . Muddeti: 8 Mayıs 929 çarşamba gUnU snıt on dört buçuğa kadar. ıtlf 
~ ~ .., ' 1, mum cente 1 erı: Yirmi gUn mUddetJe ilAn edilen balada muharrer emlakin paı rh 1 "" ., Q ') kirayı verHm~sinc enc!ir!lE!n idarc;ce karar verilmiştir. T !.pler p tn : !., . ~ ._ ., .,. ; T NB okumalt ve teminat ita ederek icara ait taleplerini dermis an e~ le 1 •1 
~ I '- '-" ' ) J UL DA Istanbul Evkaf müdiriyetinde •;akıf akarlar mUdUrlUğline mUracatlaü J 

GJ N. ,_;} olunur. rdO Elm -1 Çlçekpazarl n da.. Evsaf ve muştemilatı hakk1ndn malamat almak istiyenler ID ı 
ım ~ odasındaki ecri misil :raporunu okuyabilirler. _.,,.,/ 

1ın ~~Altı parmak hanında! - d 
·I . 2-3 Numaralarda ~. MahlUlat müdüriye in 'eo: 
. '#,Hı E H R E N Ş T A y N~ı· ı;ı·.:.. Kıymeti muhamminesi Bedeli müzayedesi 

.. Ura: 100 Lira: 87 taıJ 
Ap·~, •ıt•'t:}OCI T·ı~ . .ı r '" ::p -!~'! :ıı·~idi ve müezzine me~ruta hanenin :~ndeD 

•smrocmmm~w~mm3mmmm:m~~-:~!:!.~~m~m·-m-mmmm3~mJ ! ~~'.~f ,?0'1:;i~~~S.!Fg~~:: ~::~ıi;!.~:;.~~~t!~h:~~~:i'::!" 
~sm~ws~~s~s~~~~~mw~s6ms~m~ms~~m~~~mm~~wwmssm~~~s~~s , s 

bınasında m:ılılül!lt mUdirivetiuo mUrar.aatla.r· 





o• 60)l8ıt IHr ···~ti -IJah.• '""' lıw ıelıil, 
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<Btrifft sillntlirli Aı·abanın kabiliyeti 
Oloinobilcilerl Wl4 en .ınil!l:;külı>csent 
aa,,,-.. ıc Jii.für;.;,or ~ .... 

tDI • o J,otDn Buiclc aabiplerl. • • şo
m»ota• ••• ller ttlrto otGmobil kullanmış. 

merakla amatörler ••• HERKES •.• 
modeH yeni BWcklerin zarafet ve 

imla& beMalan baklanda hemfikirdirler. 
Bç bir otomobil, bu eene Buicldn el· 

_. ~ . .-ı•affakiyetıere erltemez, dl· 

m 8uick modelinin, ltu aene oto• 
tlemiade '\"Dcude getirilen en mU· 

..... .ı Wr eser Olduğunu il6ve edl· 

~e haf dlJndürOcü bir ıftr'at e?de eder. 
Benzin sarfiyatı ise eski modellerin ay
nidir. En müskülpesent otomobilciler bi
le bu arabanın aldişine hayran olmak
tadır. 

Bu ~!i)1ilk kabiliyetine, müthiş ıQr'at 
Ve atikliğine rağmen yeni Buicki k"llan· 
mak son derece kolayJaşmlştır. Tecr1lbe 
etmit olanlara nazaren, ister kaJabahk 
caddelt>rde ister uzun yollarda olsun bu 
arabayı kullanmak için hiç gayret sarf 
etmeğe lüzum yoktur. · 

~~ .... ,,., .. ,,,, ''"'" ,,,.,. ,,....., 
919 IDOdeli Buicklerin meıhur tepeded Siz de tecröbe e(fmiz •.• Buick acen-

8aDaph motörft eskisine niıpeMe J7 •/. talan tecrübe için emrinize amadedir. 
8ahe lula kuvnt. eldt' eder. Ve bu kuv- Meşherlerini teşrifle gayet elvirişli te• 

billyet vates de- diye tarzlarını. ve fab-
l azaıııt derecede B u ı c K rika hata11na karfl bir 
rmıetır. Parlek senelik garanti uıultınü. 
ma lle MJel teah sorunuz • . • :J -

GENUAL MOTORS MAMULAT!· 

t>liiiiObilTiearetfTürk Anoaım,irketi, BeyotJuııda, Tokatlryı1n karşısında. Ter. ae1aıı.2sss 

j Şehremaneti ı 
11anıarı 

----~ K lldıltO,- dıUrei. belediyesıadeu: 
Koda, Llamıı, Fenerbahçe, 

Cacldeboitanmda bir veya ttc 
eeu •tiddede Banyo ettirmek 
llaktı Hutranın 15 iae kadar 
telİlatl ikmal edilmek şartile 
19 U.yıs 929 Puar günü saat 
14 te kaı-iı zarfla ihale edile
cektiA Talipleria şeraiti anlamak 
tiaeııe ,...U memkftre kadar daire 
eıw:IU •• ailraoaatlan ilin 

ol••· 

' NAZARI 

X:uıwlıenis l1iks -.e 8Ül6t pı•11 

S&llSUll 
VAPURU 

MA \ıs Ça11am.ba 
Gü~ö Rk~Dll Siıiııeei nt-. 

mından hareketle d .... &ıı
guldak, İ11ebolu, Semstm, Or· 
du, Giresun, TNıbeon, Sür· 
mene ve Rizeye gidecelµir. 

Tafsilat için Sirkeoide Yel
kenci Hanında kain aoeotası· 
na ınwacaat. Tel. lstauıbui 1515 

BARTIN llikı ve POSTASI 
surat 

Elektrik.le nıüc~ mur tazut kamara 
ları ve ~üverte oleulartaa mabsus mt)f«. 

rıtbmalaalle-Tfl ki wpum 29 
ri haiz r ye N'1aan 

Pazartesi glinüsaatı 7de Sirkecideıı 
hareketle (fnlli, Zoıı 

gldak,Bar in, Aaasra, Kuruca pte. Cide) 
iakel~e aDnset ve a'\ldet edecektir. 

F zla tafı i1At iıçin i:ıQıönü Jlıhtllll han 
2numara~ a mlbacaat. TtBıııroa: 2681 

DOK SA 
En mükemmel 

ve tam ayarlı 

saattır. 

Dakika şaşmaz, te· 

minadı ve e&ven fi. 
atlarla satılmktadır. 

Beşhca saatdük • 

klalumdan araymız. 

Toptan eatış; 

~.\i .. .. 

lstanbul Havuzluban 9-14 
Her cins &aat deposu 

DİKKATE! 

.Motörin yakan yekane Traktör 
En .. teraiUe en miikemmel Nadas ve, eı1 az •rfiyat yapar. 

Şeker pancan, Patates, Pamuk, Tütfi.n, Mısır gibi nebatı 
kendi eker kendi çapalar İ11eoiliz RUSTON veHORNSBY 

fabrikası mamulatından DiZEL MOTÖRLER 

Fındaklı.da K lıL whlleM se.baalma 
kewflronmaıilan: 

Birinci kolordu satınalma komisyonUBdan .. ••.' ..... ··~· .................... ~~~ .... -~ .... --. ... A fı~oa: ~: l. ~ .aı.. komitycmudu: 3().4.9!9 tarihinde aatılacağı evveloe 
edilen ıkiyüz ytınm üç bAem oUıaıobil mal&emesi 309 kaleıa olduğu 

AılMiea l~S.919 Selı cti•I ihaleli icn k-1ıllınak tızere 254 929 do iti1'uen 
mii•fedeıe vaz ediJ&Dittir. Taliplerin yevnai rUlkOrde ...i IS te temiuat ak 
birlikte Afiyonda satın alma k~oıaua möracutlart. A fyon aatın alma koıniıyonuadan: Şekil ve pilanları komisyoııuau&8a bul 

ve İn§~ edi~ek olan b-. ka.,.Jı ~la ~9'29 dan itibsen mün 
nWınyttur ihalen 14-5-929 uat lSte fen edilecektir mlinakuaya iıtirak ed 
yCMDi mezlttırde teminat akfolen ve muaaddak. ebliyetaua.-W. hirlikte ır.o 
aıttracıuıtJarı. 

G \18'Üf suyu butnb8?esi i~tiyuı içiµ aokia bin kilo yoğurt mübavaaa1 aleni 
&uaya konauttur. ihaleaı 16 • 5 ı. 929 perıuthe gttnll saat on beıde komiaı' ll'08I 

maz. möaak..a .ıonunda yap.ı.outu. Taliplerin prtname sureti musadda 
k.ona,oumuaıı almalara w ynm ve 181& maayyeaei ~e f lrtnamede 
olau tekildeki temintltrila ltomiqoauuıa mlD&tua ..ıoauada hazır buJnna .... 
d&o olu-.r. 

K olordu karaagAh binaSJ•ın bdua91, tll!D.~8 ftllıYliıı'ttdeiltliliı 11~·~.-. .. 
rinin tamiri ve Gtllhue ffMtaMllİain hamamı ile Fındllclıda milli müdafaa sa 

aboa komisyonunda mewat kal8rtlfetill tamiri ·~ •Jn puarlı.lda yap,,ıruı_.""' 
PuarlJiıa iUleei 30 Nİ181l • SMa gttotl 11at ıs te iel'9 edileeatir. Ta • 
§411name Ye kefifumeaiai görm.ı.i ff ittirak etmek üzre prtnamede ) uıh 
tekildeki te'minaılarile kom.iayonalDUlda balır laulumalan iliıa olunur. 
G llmöıeuyu butabaaesi ihtiyaca için on iki bin kilo süt mUbayauı aleni aı 

kasaya konmuıtur. İhalesi 16-5-929 Peqenbe gltnU nal on dönele komisy 
muı müaakua salonunda yapılacaktır. Taliplerin prtname sureti mueddak 
komisyonumuzdan almaları ve yevm ve IUt muayyenei ilhalede ıutnarnede y 
oıa. tekildeki ı.mmtdadle kald,oa miD&lWa aalontıtıda hazır ..._ 
-. olaıaur. 

K ... liataidı ihtiyacı içba aka y'1I kırk it ima altı )'Öl kırk ki» •luuk 
wf ...m. •Wk•ar• 1.-mpıır. ~ 18 •111'• cwautlll

on dörtte komi97onumu ımuaaua • ....._. apalaeaktır. Tll pleriıı ..-.. 
llnlllddakalarmı konôlyoaua-.. .._... ff te~ .___. llltll._'1 oW• .... imla ve U.. ile .......... ,..ıı Wwa .. kildo '" 1-* ~ 
mua11ellli •aledr ~ •lıl- .-.Mliacte tomilyoa ri1ualiaa ··wrı-• 
ilan .... 

M ~Uıa. tcıpca Ye nakliye môStW ..;ı ...... altBi mllnak,.7a koa 
tWeli a.5-919 Çaı-pmba g\bll • 00 cltiit ele k01D11Yonumm mba u 

DUHa )'IPıkc:aktlr. Talipleria ........ sareCi ...w.11.wnu komı.,ola.llDUliıll!I 
aJmUın .. 7ma ve autı 18UJYtMI ...._ ..-• yam1ı ola ~ 
nadirile k...,_ mlhaUUe ........ ~ - ..... 


