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M(2rs; 
Hir kadın kendi
ni astı, sebebi şi-

rndilik esra
rengiz! 

\~u • 1 h ·ı·:ıı ... jrndc c .. r-.ı. c-ıgız hır 
hıtıhar k 'ı r lmu~, ı\•dıle • mi de 
1-ir gen ~ dın kendisin• a ırı<nr. 
~\tlıh· g nı; bir kadındır. 

\dıl elt:noi i..-mindc Sl....,var tutl.:. 1-
ciıı k ~..ı. an bir adamır. d1 metresidir. 
'lak imcc l 'iruzoda Tullıcntçi ;oka
ıın 1 • ( 1 ) numaı alı cHle ikomcc 
ctmektcdiı \e bu e•·deki odu;ınd.1 
kcndi-..inı n'-mışar. 

Schclı; ıntihan henti7. malılm dcp;il
cır I ahıtc hadiseyi Irni haber alrrış 
\C tahkikata başlamı,nr. \luddci umıı
lll . . 1k 'ak·a~a \.·azı ,tdetttktcn sonar 
.. \d I'!'" ,.,"l t J "' ı .. ıl !":tkor. 
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Türk ve Macarlar 
l'u<• , , 6 ı\. \. J {ur'< \!acar 

• 1 iı1 -.rı k ı1'1 -m• •e hak -n rmıohcde
r. ,"TIC l .:1, .. 1 ?'1 , a~tl-ıeult.: ın .. cıır 
,; ı.;ı t.: naz'rı \J. \ 1 o 'c 'I uı ha
ıcı.:İ\c \1.l..ı Jı\fk r{u., le' .. ta· 
JH.. c .. m c.:tl\dra ı: tel;. fi , ci 
<t·ııı,fL tlu. \1. \ 1 o T kı c ıçıı 
ını l r tikh:ıl n c ı ıll. hı -
hın '" \la ı can • 1 L ı c ı 
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t... .'.l ı \,;\ nın da.~ınl n 
J ... .._ ' c\ ırin dam• 11 

\tC \C ,..l:, lJC it.e 
1 ı \ a \e sol 'a.na 

tl).! ll dı h t:{l't cdchıllc.cktir. 

1 r • k:tdıııl.ır ~on dt.:reçc : tit:ıhat 
c -.L.oıdi < unk '" ccck, ç'ecek 
h r lıızır olac k, her kadın ınu:,-

t J ıTnıd lcri •a k !dan biı· tele-
f, ctile le ık ecl bUcccktır. 
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Kendi ara arı ırıa da 
, .tı af var! 

Doktor Niyazi İs" et 
he , etıhha nıuhat enet 
ce"nivetı r· ':"setiı c bir . ~ 

takrir yererel· l)oktor-
laı-a hiıcuın eduı ga
zeteler aleyhinde ika
ınci da va edilınesini 
ü lep etn1iştir, takrir
de ccnıiYt::t nan11na 
dava ik: ınesi kabil 
olın, ;ac: ğ cihetle da
va nıas:' rifi cenıiyet 
tarafın an ' rilcrck 
hir doktor tan.fından 
arılnıası beyan edil-
ıni,tiı.-. 

• 

ı\ evhindeki cerc.•yan
lara ccYap verınck üz
re doktor • Tcşet Ön1er 
hev de cuına ırünkü . M 
içti 1aa gelecektir. di-
r~cı· taraftan, gazete
lerin nc.-riYatını hak-. -
lı bulan bir parti de 
vanlır. Bu n1evanda 

• 
'reYfik Salin1 pa.anın 
söz alınası n1uhteı11el
dir. 

~ MUHAMI~ r 
f M.TURHAN • 

l• -
-ıJ·)-

gütürnıek istenıesi, 
hepsinin nalan dikka-
tini açtı. hreferde 
iptida , sonra 
istıhza do astı 

Her efendi: yanında~ 
l<inin kulağına eğile
rek bir ~ey f ısıJdadığı 
gibi nıasalardan ufak 
ufak pusulalar yazıla
rak, Hurren1in hirlil·
t.e göt.i.innek İstediği 
zate, tebriktı:tta bulu
nuldu. Müıne · · z er n
di bu fısıltılara i)tİrak 

edenıediği ıçın aynı 
şekildeki ınül:.\hazala
rını dınıağında gezdi
ri y~r ve hol bol enfiy~ 
çe • 
men1nun, çok n1en1 -
nund.--
Ba~ kfrtibi-n rütbe fi

Uın alarak zahiren 
y"l-scJınesine nıukaf)i] 

süfli -ıle lere alı~t. a
larak nıanen kü~·üklü
ğunc hükınettiğinden 

)·üreo·i ıde hir intikaın 
~ 

zd ·ki u anıyon!u. ()-. -·-""="· 

• 

<;o;ı c; t 

Şehremanet~ c' dio gun, çok şaıanı 
t .. f.:Jir hir k:ır .. · ittıh~z ctmi~tir. Bu 
kaıJr1 Sdll'in:ian bir turlü t!lizdmck 
ilrııi en ·ııOarıoı., ı.lalıı c al;\ka-

ifar ıı . 
ı·:n1 1.:t. ... okakl:n1ıı Ko'tchck \"U\ a~ı 

~.l>i l• r hal aldı lannı 'e buna el>c
rı\ etlc ı:lc\trık Telefon, Terko•. 
l lara gıız.ı Kumpan alarmın \ apuklaı ı 
hafri atin ><:.l><:p oldııj';unu du .rıınıiis 
\"l: bu karaı1 ittihaza 1111.:chur olınu:;tur. 

ibaret,sırp
ddediyorl~...r 

Kaıar ştıcfl r· l fcrhangi hiı" ~irkc.:r 

, .• ya şah.., •·a•l..k •c il<• aklarcla haf· 
ıiıat \3pıiıadJi11 el bel iyeye haheı-. 
\C caddcnlP hali asJi .. ine irca i\,·ın 

emanete ır. ı mur:ıbl•aı başına bir 
n11~ car para 'crmc-k mt:tburt) ctindı:dir 

I~~ ınccüuri et l·n }ilnız 'l'r.ım\ay 

rl<cti nıli!<t.,ııadıı-, ~tinkiı ırl•ct hl 
dırı ın ı 1~a··rıı hızz3c 1pnı.ıkuJ1r 

,- rketlcrin şımdı c h ı· nı hl.~ 
Eman ~ı k<11dırıl:" para ı 'ı·rmt:mck 

içm, yopac:ıklan hafri\ atı bildirnıtrrtektc 
oldukları anla~ıldı~n<lan ~:manet hiı
tun styy:n:. n1cmurlarına. hiı• LrnJl' 

vcı·miştir. 

Zaditci lıclcdiyc, l·~cn işleri ve tc
mızlik i~lcri mt:murlan ~ dairt:lt.•rin 
am{'lc mubass.1r ve onbaşıları hcrgun 
nııntakalan dahilindeki h•fıiı u, lıı.. 

h~fı ivaan kim veya hangi mü~~:>'•t·sc 
tarafıı,dan yapıldı~ını Emanete bildire 
ceklcıl.ır. 

Fakat işleri bu ihbar ile Hımış 

dci';ildi . :\lczk ılr mcmıırlaı-, avnı,::ı
mand:ı. ihha.. etti! !ari hafriyacın on 

ıı,u ı:ı. ında hali a~lısınt irca e<lihp 
«i ime" ı de bildircceklcrdır. Bu 
l<ar.u-1" ~ '"'' ıt şehre mühim bir 
hizmet yaprrış olmaktadır 

Ziı a v lla. ı dt'rhal tamir etmek 

ka '1 '. >O a lan f:manttc haber 
vcrnıl'(f• n l.o=l;ır ıiı. C<:/.Uandmlacak

ln 

Balan Vapur 
var mı? 

Böyle şayıalar 
varsa _da şimdi
den inanmamalı 

Kıırııdeııi:ıle jır(ııııı /ııilıin 

.siılıldi ile ıleı>ıım dmcl.icılır. 
/\ cırwleııı:e lıa rckd lı rı ııi 11'1. i ,. 
eden vııpıırlar luilıi /;:aı·ıık/aı·
ı/rı lw/..leıııekleılirler. 

Liınanııııı::a yt'lıııe~i h k/ı:-
11ilı·ıı « Oıııbİl'!f'ı » ı ı « f't:

f rıı/i ııo ıı. '' l~bııu " \"ıııııır
lıırı lıı ıııı~ ye/1111·111i!/crılır. 

Uıııılw·dwı " l'drııliıı11 " \"u-
1111rıı111ııı ıı/;il>diıııl<'tı l'Jıı/ı."• 
ı·ılil ı ı ıl'l;t cı lir. 

l\arcıı/ı'ııi:dı· ı Jıe11ııııiı1ı·llı 

/w:ıılrır olılıı,ıiıı "·ııyı ise de 
siıııı/ili/; /11111/urıı 11111111111111111/, 

lıi:ımılır. Zira lıuııı: liman 
l'llf'/. liııı• /ııı lı11.~ııslıı rı•snıi 
lıır lıııl•a qı lııll'mıslir. Fırfınu 

/;arıııla ılıı lıılıri/ıuf ıııııııııı.~ 
ııı· 1 ıı:ı lı-l!Jl'ıtf lıııtlıırı fıo:ı 1l-

11111 • ıs ıle kısıt /ıir :ııııııııı 

:ııı:fiııılıı /tııııİI' ı·ılılaek 11ııı -
lııı/ıerııl iııılı lı·11 f<'ıııi11 t'ıli/ -
ııi,ır. 

nun kalenıden adanı 

l!ütürecek kadar sukut 
ettiği tezahür ettikten 
sonra süsünün, rütbe
sının kıynıeti sıfıra 
inivordu. ~lün1evviz , --
efendi bu nıüşahede-
den sonra Hurreıni ~:>
tirkap etnıiye <le artık 

trtlr ın1 , 

~l~T:tt, 7 Za~rc te~I C,'i ç;-IJ,. 
mokrac fır~•" erk;\nı fc,·kaladc bir 
mu7.akcrc aı l'ak \ azi ·\.:ti ha.aı:ayı 

gurUşmü .. lcrdır. 
l lınot daı·ülfüııunlanndaki Hırvat 

l'rnfe'<irlcr de içcimarı iıcirılc ederek .. 
t3.bii vazi\·ctin i:ıdt>siııi i~trmcğc kara:r 
\l'rmi~lcr<lir. 

~ 

llcfı,,,.at, 7 - Radikal fırka<ının her 
ıkı hizbi de llırrntların nıcıalibinin 

reddini Krala Ca\ ~iye ccmişlcrdir. 

Hll'I •t 1id,rlcri tarafından kr:ıla v -
rllcn lıir nıuhtü• oda, lıiı· ceııubt j,J"' 

ı tcJ· rı: ''il 11u "'raıu tarı )C t :ı ı 

u1.erimkn •-:kili ,.c buıı~'iırbiyaJlma· 
ı; tan.Dal mal'' a, K ... ıdağ,Bo a e Makc
dı nı a nanılarılc huytik rrın akalara 
tc'J·iki~ bu mıntakalardan hc.:ı• hirinin 

tam nıühturiyet idoreye ve 11yrı Diyet 

medi>inc malikıyeti teklif edilmişur. 

1 lıl'\at liderler, Kr.ld•n Zawebi 
zh·arct l'tlnt: ,in! de rica ccmişlt'T<lir. 

B.r cmayet 
Bcl~:ıt, 7 I>ri~tincdc orad:tki 

dcnıo!\l'ilt fırkası ı·t:i-:)f'ı·indcn hiri 
itl:lf ctlilmiştir. ' 

Yani intihap yok 
llelµ;rat, 7 - Milti)"< t,1crvri me· 

hafil vaziyeti hazırad:ın pek nıcmnun 

hulıınınakı.1dırlar, Sırp ~azetderi Kra
lın eni inLiıabat icra..-ını arzu etme· 

mekte olduj!;ıınÜ \'a7maktadırta~. 

. u :a·(eme ka'.Jı 
lkl~rac, 7 - Vaziı·eti hazıra mü

n<ı:-.chclile bir kaç ay cvtlki i:..;kupçına 

cınaycdcrinin muhakcm..: .. i t:ılt)\ cılil· 
nıı.ştir 

Meb'us intihabı 
hazırhkları 

\hı. hal l"'tilnhul n1eb·u~lu tı ıntiha 

1 ""ı ı 'ı.ııırlıklaı- dc\am tmt' tetlir 
\I hnkata hııgtin t , '" t ~•>ndcri

Jt.:t.'t'kt• •• 

R ' klan ta~edılm ' tel'" 
jı ))a'Lil(unun konft:ıo,ı .. alnını ha;~ 

, f..lo ~ -ıı-lc ımektcıUı. 
1 sanJ. ı cda1;.L.,mı"'•ır. l (l. eti 

ltt c ı ın J' 1 'i le ıçııma cdr
tck \ lı ,ırlıkfan Cc'k• eyJi\CCe , 
c. '11.ı u • 11al'3t ' ıla aktı . 

'eh mırı il. • !!:." \lıdulh•k 

11 111 c\i zi ar ·t'e c. di n amzct 
ldTl"'lin d1 i tc.:l- ı h: l.t"tlı.. . 
rt rı k•m· norr eti ~. ıl;lru 

ı~ r- t n!ın . "· Jloı •atlal i ı)28 
teme uLleri 1 

.. nJ...k 1da hır ·, .. , til... 

hza ı 1 a .. laııılmı ... t•I'. l~it i~ i ,!ıİnl' 

' ııcctk <lan 1-u ı taCl'tik \n-
\I. '- hk ılmnc ~· nt!cr•lc-

<.:ı t hu i ıti~ dr la\ ıh tnı?,İli7. 

lı ı tl'tdL..lı LaLı da ı:ı:;ılı etli· 
ı. k 

Bu J!.ı.. ı ı , · c :ı'l-11ncr. 

dıı ııt1.ıJd, ilk m\;Alc le I· hu ııw 

Öfl) cıı ı >cm.k tt zım bo,ıa 
L tı l l Jn c',ı \;el nl~ \l' 

- Hay hay leli- bir 
saat değil, iki saat ta 
gidebilir. _Hatırınızı kı
rar mıyızl 
Başkfıtıbin davet et

tiği zatın sevincine 
payan yoktu. Sandal
ycsınde -yanındaki ar
kadaşını siper aJarak
o-öhek atı)'Or<lu. Ce-
~ 

(:ünkii küçük bir nıü-~ 
paka~ '.: ıku nda pllll 

islüil etn1ek için kuY
retli bir sih\h kazan-

hinde banknotlar taşı-
yan Hurrenıi alelacele 
sızdırınak ıçın adeta 
sabrrsızlanıyôrdu. ~la
sa fardan · tehril«\nıiz 
puslalar geldikçe kis 
kis gülüyor, tahaf bir 
eda ile blyıtdannı bu
rıyordu. Hurrcın, ınü
nıevvızın nıuYafakati 
üz :ı-inc,doih·udan do,ğ-

dığına zahipti. 
şu kazİ\'\'cnln 
kalı : ınasını 
etınck lüzınıdı. 

Şinıdi 
sözde 
ternin 
Koca 

ıniinıcYvİz bu dü)Ünce 
il<· hcnıcn atil li. 

ı 

Hırvatlar istiklal istiyorıar 
Bcl):!;rat , :' - 1 fır·\ :s.dann org;.ını 

1.otan (Dam) gazcte~i BdgradJ 1ıddetlc 
hücum etmekte, l lırvatlarııı haklı 
müc•ddclcıinin her halde muzaffcı· 

ol.ıcajtını, llırvadann i>tikhil i>tcmckıe 
olduklanııı \'azınaktadır 

Buda başka bir· haber 
Bclgraı, 8 [ A. • \ J - Za~rep tica

ret ve s;ın.ı)İ ocla.>ı mcmkkcıin hakiki 
inki~arı iktı:'adi .. fiıın l ~a .. ın ı tc.;;kil 
edeceği 1 ana•tinc hmaen ;; ı·alın is ta~ 
l:ttİ~İ lıcy:ınnatnt'lh:ll dola\ı iktı adi 

nıe 1aı 1 n.:lrn ıa denn mem uı ,,.e i 
izhar c.:ylc.:mı .. ur. Htl~rat ihrac:n ca 
c:irleri bırli,.i ve ııcarct oda·ı da millet 
nam•na derin n1innlt \t: .şuJ...r::nhııınt 

izhar c~lemi~ltrdir. 

Yunanıslanda 
H. Grandiyi bekliyorlar 

Atina, l'- S. c;r:ındinır. ı i-tikhali 
için pek büyük hozırlıktar ) ıpılnı:ık 
tadır. 

S. Crandinin mai)ctindc uç katıhi 
hulunacakur :\lumaılcYh .\,inada hir 
hafta kalarakırr. 

her gün olan şeylerden 
Atina, 8 :\lcrkcz lıanLa•ında pek 

küstahça bir hır,ızlık yapılmış. faili 
hcntiz anluşılamıvan 400 hin Drahmi 
aşırılmı<tır. Pek >1kı tahkikat ~ apıl
maktadır. 

Sofyada kış 
Sofrn,h sıddctli hır kar fırtına'! \"C 

soğuk· hüküm sünnl·kttdir. 
Po .. ca ounnohilh.:rl karl:ınn çoklu· 

ğundan <lohı)·ı ~okaklarda nı:ıh .. nr kal
mı,lardır, lıiı· çok mahalleler tccıic 
C'lhln1i1::;ri1· 

j Darülbedayi de 
i istifa var mı? 
ı D.ıri..11 eda)i an'atk~rlanndan hır 

ı ;ıkttn.;le ) ak ı run i::ıt. :1 l·L~ ı<ltrİ 

h:.ıbcrı uzcrinc f)aruı· eda i uı. ~uphi 

l>e)C ınu a,ı-- ttık 

SııpM he\ dedi ki· 
( i· t fa rİ\ etinı., lııitün •an'aık.irla· 

rın tamamen :ıhnejc \'tkm .. ı bil' ;l 
tek7.ip l'!Dckı; .U . Fazla 1 • , ~ lııl

mİ} rrt: .1 

l·:.t j\Tul "•ıh •ı lıcy tk. i ıil ılar 

' kkı 1 1 ıı ' hrlm lı~ır .. t '" •• 

Hir. 1 ~kır, t:ıb ta\ t7.>uh · d ek 

. ili-, taı • .-ı ı>arılbed.ı ı rn rı 

J,al a cnl.umc i., :ı c r c ·tlcn I·. cum .. r.t 

l\chzat il. ın h m tldcık ~adrn 

Faşistlerin modaları 
hııf!Jcııfrı J· /'ClllSI~ llltıtftl/ıı -

nııılıııı kııı111/11ııık id11 /ıııy11k 

bir !ıcıl"t'f.-l'l I ıı,Juıııı ·. ' l/al
!1"11 ıııoılııltınw;ı 1111//ı lıl·ılii 

11111, ·ı · .·ı ıııııııilt birle tkkııl 
l'ıicıııiı' yt'firilıııişlir. 

hcı/f/WI /lltJt/ıt/tırııı:ıı /'Cl>ıtf 
/ııılnwsı iriıı lıi.ıııı olıııı lıl'r 

-'ı'!J !Jllfıtlıını/dır. Siııyor J/ıı

.wı/iııi /ııı ııı·ııjı·ııi lııwip el -
mi lr 

ruya ona hitap etti: 
- ı Tasıl arkadaş, be

ninıJe biraz dolaşır 
mısın? 

J(atip yerinden fır
layarak caketini, şüyle 
bir kavuşturdu, külhan 
beyi usulile bir tenıen-· 
na çaktı: 

- Siz 1redin , ı ~ 
arkanızdan cehenncnıe 
kadar gelirin1. 

\Te yerine otururken 
nıasa konışusuna fısıl
dadı : 

- Sen paradan ha
ber Yer enayi,-iis 
rafına kansnıa. • 
Hurrenı, yirnıi gün 

eye} avnı seviyede bu
lunduğu bir arkada~ın 

1 

1 () 1 <ıno ım 

\ ;ıJi \ c 'ı.,.h .:nı. \ıuhı B. muh-
i" l.'. lt.L r '-"' 1 ı l "'rırimızin 

ttno t:ı 

1 ı nrn 

Ba:e1.1 .. iıt,h1bJ:1 
{ \t.'1.. (_ cını' ı:li lu.:lc<lı\...:: intih:t· 

ı arına lıa-:lanm'" ., için t:mir 'erdik. 
İf'.tih:.ıj) ı.:'"'Cl.:t:t.:nl~ ı ~u;Jtlc teşekkül 

\ l 'ıi t. lcılh·ı.: k:t!ltınu mı..ı:lıstı:n 

\" 1 '.;ınl."l :ıhkrtınına ~ürr m Jnıclc \a

pılaca_!!:ı, tekrar hir intihabı :ımir~ı.; o 
~ekiille harckl·t cdilecl'l1ı"i tahııdır. S!ın

di ne hu \Cni kanun \C ne de ah
J,;\mı ı.c-hi kat··, et ctmedi~i t•ılıctle 

yeni lıclcdiyc aza-ı intihabım ıapınak

ı.ın ba:;-ka \':'.lrı..: 'oktur . 

Un re3mi 
l n re.:-ınııun .l kti~u, kuru~a t...:rı,.·li 

ı;"hind:ı h n" · ~ati 1 ir ~er lıilm»o
r 7.. l lul-.u:T'c• l'u hu ... u:-t:ı .')011 kara ır.ı 

hı..:nlı. Vll'n1 nıı-.t"r \·e meseh.:\İ <le 
hı... L)nıı;tın karaıı h 11.:dı;;..:ckti. 

ıdarai hUSiBıyeJın vaz,13ti · 
id:ırı.i hL ll!ı'J\ eterin la 'cdildığindcn 

de l'C'mİ ınJh)m.:ıurnır. } c k W'. ):ımt.ıI· 

lik ı-::ııuko ın 'ıı,,dur iliz ıcni icla· 

rı.: 1 Ht \ c 1 ı '"'"' .. ·n J- larrıakt:ıyız. 

Çürük enserve
ler ne ol yor~ 
Çürük, bozuk VL' ye

nilnıesi ca'z olnıı an 
konservelerden bir ço
vü tanzifat arah:-ı'arı
na doldurulup Edirne 
kapısı dı~a rısını · a '<i 
nuı2..ttal ernıenı nıe -
zarlığının duvarları 
dibine dö1._ü1üvor ve 
buralara dü!·ülen hu 
bozuk, ~·ürük, ko1<nıuş 
ko·ıservelcri kale da
hilinde ve caıni avlu
larında oturan bir ta
kını insanlar, bilhas a 
dilencilikle geçinenler, 
gelip oralardan toph
yarak evlerine götürüp 
kenıftli afı)etJc yiyor
larnııs. 
ı\lenıleketin sıhhati 

naınına cidden çirkin 
\'C eliın olan hu hale 
nıani ol111ak ıçın bu 
ırihi \'enn1esı caiz ol
~ -
ını •an sc •!eri belediye - . -
denize diiktürse olnıaz 
ını? Zaten bü ·le sevle-. . 
rin gaza bulanarak 
in1ha:,ı h\zıınken ora
va dül·i.ilerek bir ta
kııı1 kendini hiln1ez 
in:anların hunları yc
nıesinc neden ıniisa
ınalıa edili) o:-? 

~u tavrı ihtiran11ndan 
aynca zevkaldi; o 
efendi ile gczn1iye çı
kı~ının uyandırdığı sui 
telckkiden bihaber, 
111eıı1nunane gulunıse
di : 

-- Pek 1.ll - dedi -
ben n1uhaspbeciyi gö
ı:eyiın, sen de hazırlan. 

Biraz sonra ınümey
yizle başkc'ıtip, muha
sebecinin yanına giri
yorlardı. O gün gaze
tede rütbesi ilan olu-
nan Huı-ren1 beyin çok 
zarif Jır effilse içinde 
kar~ısına dikildiğini 
<rören ınuhaschcci he-,., . 
ınen ayağa kalktı. 

1 ~la hadi 'at J • 

u-
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Hır:-ız mahkum edildi 
11.:n 1ir J!:ı r ı ı.;I' k · ı:ı -.t:ınndar ı 

1 f ti t:lmtkt• 11 /'1U "lll-. ~as;Hı 
" .. th c 1Tit.. nu ı ... 1 \lan ıl <.:tt n \ e ~ u rı 

c.ıt 1dilc.; 1.ıl "CT , er "'' ,c HiraL 
ı· i .. lı ı l ın:ıl- ıirr t:d· i~)r-ı ~ir 

' ( JITI ~ı.,ll l).tr 'f JnL kır'~· 

r < n\l da m ııı'ı tanl>L r11l'l.ı 

Ser§erıfi&lmf"ıı 

HATRAL~I 

Paralar atiJtt~ çıkıyordu. 
~~----------=:-...-Ayıp mı? Amn-ta yaptınız ha! Ablttm değil mi? Pekala 

masarifi o görecek. Kardeşlik kolay değil. 
J ,) 7 .1111/ıal'ı'İl'İ 1: .ulis Jlıılıtıfl 

!lir r· 1:ır ı:;<1nıi... 11.ıva Çl k 

,ı:c..ı••<lı. \k, m hır n1. fazla ,;e· 
1 

ter'-\ a~ı 'c.. k1.1.arırı ~ ı.:! l?lt.l l1t 1 

m.: k.ıhıldiJ ~i., li bıarınıld.ı 

İlıı ı 1l>A Bilı I 

· tiyen er 
adliyeye 

verildi 
• 1 d" "•tı u ıntıı e 1 .. '"ğ.ııdeıı 1:\ n .. c 

· \C'\: ı~ ltd~ nı\1. l)İtı ~C!r VHl1111-,. 
} l\~ı 1\( ~ '\lif' kc-.ıdc 1 (""' nı.ıtıl ... İlc 

hoı l nı tc,.ıduf l'Llilcn pa•t.ıcıla- Alınan nıallınıata 

t 1r ıdıln 1 .. ur. \.._ hıtt.ıl'ı c'r u,anmıştık 
·ı ' ı ı>t n 1 z ( m \ ilLI ht.: uz .ıc.ı ,, ın ı..,i· ·\c 

1 ıJm: ' nd11 t ıu ıdi. 

rııı 'azifciL·rini n zc"l:• ı il cııno; ' • nazaran el_Yö ·n1 «1'eh
!\ı rL tc .kahHlcr I!. •rııyordu. 

ıı;z er .. ı ~~ ıını.:rda·ı hır' ı·izn şehrinde «Kırva» 

NLI LAR 

ez 
İskeleler dalga kıranın duvarı üstünden kaydılar ve 
mfiflaiş bir güriiliü ile bordadan aşağı yuvarlandılra. 

- ':!i - .rakı/i: .ilıidi11 !Jrıl'el' 

(l>atfodii} e 1 \ ndiku,e) in pru'a 
>ırın (1 a ·ın ,) dol~a ~ıra elan nç"mn 
s1n Jnu.,.d t urctte hıırckct etmrıı:.inı 

emrt·tcını. \ uzLa,ı Can:;-hell 'ıu cır· 
ıimi derakap ıfa cttl 'c dem1rir1zın 
ıinc' iru bc"tlcn ':ııralınk (Datkdi )ın 

hır ku. han )'-' ne hı duman 'ıuldı» 
~ı :ıdi ırtık tam ~ona şiın.ı • saıkt 

roıası~da 'L\TcdilurJL~. llacalanı du'
rran mcrmı!c ınde aklı! 'arı 'ornbr-
d ... ~ :ıle\ ter " 1n >f<llı; ;..> kadar ki 

1 18"''1 al '"'te "r 'ını t r'">oJi.. Bt.. ı \ /.l ı ık,lrkcn tl., ~eL'C· 
,\J < r 1 D hll ıc ' k ıı tının lıL hL • lik , ·~·ı ıniıı ~enı- kullanııclan 

•ınc ~rcr 't' ıı.ar•ona: isminde hir İranlının 
Kaf c kon lc•·ı. ı)an c m:ın- h k · " ' t • n1u a eınesı ru ye e-

ı Htlck teli gcrilt" 'e kırıldı iscde ma 
nl:rn: tcıı:.İlı""ı ha • c:tmi ti. 

,,;emi r~ı.<m~ nn1'or 1ncdılclıı:·r. 
di Sahildt dojtı J e ıı ıu gAı· şimdi 
'ize } utlırr t:dı\Cır \e .. ht.'utlanrt 

'l1zın1lc L c :ıher açık d "' ''- !'IUrlİ\ <'f

uU. tlu sa,cdt· biz de rahat r..l'aı onu· 
ınuıu " gıcti~.miı ~olu ı icc gı rc-

.~t<ı' ı tmı ni ını: kt· t' c•. •n"ıın "l il ·ı " ' uzanan ı...1r .!;·: i bcyuz c ı:n c 
::ıı~. k · • r-.ttc tla\ 11\. Ia;-,ltı.a r: 'ıa\ l.'.t 
'ı ı· ime 1 lıLı~ e kmı ~ 11.ıl n ıi uğu,ll .ıı ordu. 

te' ı''.~; r·ıi urirdık l\ir az "'ııra dilnıektediı-. l~u adanı 
Der.kap ın.kinc dairesine· 

Taııı ~o\13 ileri! 
hLLmandasırı \erdim. (\ indikth•} 

heınen o ardt.: harekete başladı. saat 

t•m hırdi. 

~ \\ lalıır cırktrık nHiı " tn-.ıl< Tı .• lı hır 'a'ı:ıh nıahmurluj!;u ıinıimııZL' kwırnıı, ckmd;İııdcıı 

•.ıtı.ııc tere\·;ır;ına kadar nıiikenı 

mel lıır kal" nltı gcıırcti. 

flli)f' ·ktır,,, ctmıstır. , J "" 

\,, c.' •. l)l',li. 

.\ w• · n. 
Jhı~ ,n p; ı:.ı.r • .. crt.•yc git c· 

• l'ok im .ıidc "lİı to•lan t<tkik 
'<li!C1i" lo!r to,ın nhıdc \ ıpilırkcn ,ı İ· 
<"< ıcı ne k<nın3dı~ı Ş3ıanı rhcm· 
ını)et ha~ka hır ş~ <:ılınadı:;ı aııl.ı· 
ılrrı~tır ı rn? 

Ilı tıin hu külfet ;çin de ;ki 

ki i elli t"anta\'o · y:ıni hcş kuru~ 

yerird\k, 

S hiC' <>ıı Çoc •1 l.ınıı gc~ lcrı 1 • 
1 nın •\an IÇİn o\ of\ il ınrd C"l'SI 

t.ıh,ı< cdilmrkıcJir. 

I.chi • · ."e!.r ti, a>.lık s farcı· 
ne ittilı•'.4 eılılmd; re 'ı cııikm d< 

b· ıalı acın alını~tır. 
flukrcş ·tlirımız l lıısc)m Ra~:p 

he': llluıı Bul.re~: u.\<lı.;t ttmı~tir. 
(ıbııııı şirkcıı u · ı· 1 · • -• . .,;urat tan c cunuı 

ILl.jl!İı !c•ıı Jıuk·' 11 un1t>tt.: ın L.t .. ı10.a.t rt 
ıı'ı'tl .. ırkc .. ı \ t: .ı ıtıl fn.nncst dt: • 
<le u lt>pHUr · Be 7.am ıaltbı de bu 
rr>•'2nda tetkik cdılccckcır 

l'a athane m. 1 aon il it l}a.! 
J!.C)cn 'l. 0 uı ı ' h " ın ızını ~a\• 

l ·cttiğııı· fak.ıı ıl u ne ' ad_r 
~iJdc • 1 c kaı 1 h:ı' ın lı l;ınıa· 
nıuı..tı:rrıtl ''du u u '' n! .. ur 

• llu" \nk .ıt! lı ıc•ırle oln • 
•. t: k lr \ mı nr 

ll.ıı ,il :.l.111 s -.ık , 1 r ııı ·nıf 
ık in: 

ahtı · 
ınc• c · <k 11 dola ı bır 

' lkt ır ' tıla t.:lmı l·r 11 rul 
1 cdo 
u fı 

ın rıl h t.: lıır k nur 
' k ıd. o ~ar k.•:na kar ' 

\ m tır. 

' ın kaıolık ha ası 1 cı ark 

.:n lıilll"'İll ık.i gö;:iım. l'a· 
nın nerı:ı i io:tı:r e or:ı~. gideriz. 

1 lep bö) k S<J\·Jiyor•ıın .•. 

llcp bcnım i-~~'<I ·m 'ere gidi yo· 
n /. nı: ııl . l•'rl;crrc de hen 

-ı:nin l'tL-di~r ):lp•ıı ıın. 

- l)o nı :ınıırı f!;Ut.elim hen 

u.ıba • a!:ı3lll ~ ·:111lmııı. Bir kere 

misafirliğim l'cç-iıı undan 'oııra 
l ende , c ecckkrımi bilirim. 

1 1 
iirr 'Ilı? 

(·İli I~, 

:'llaıik' bu kar 

n.ı ıti. 

1 mknm g. ClL 

'c re mlcnni ı tq 
la J!. nh ~ıın ı:' ~i 

~- •k mc ·ıı k ,t n! ::-:ı. 

çok ho~u· 

tunlannda 
ki ıa,ıl urıı•

ha \anları 

ilen t.ı • !etini aklkck 

nı. .... ç 11 • ... p ı;ar nıı içi de 

, .ıt:ıktt, k. Ikt H: kr' ma'ı ile

'" ıhr de k:ı ırını çatL'1ll'' bir 
olclı; 

- Y< L ilen enin kulakla· 

Parnl.ır tahii \Jatildiıı kt>e,in

clcıı ~-ılaıurılu. \ııp mı? 

\ııııııa \lltıııız ha!. .\hlam de· 
gi! i .. pt k.ıı"·\ ııın,rııfı o giirccek. 
\..arıle~lık kula\' Lkjtil. Fakat ~iiy· 

le hrıvk ı .t .. 1 lani lıu i~in bılylc 

dcı aınına c~nını >ıkılnıayorda 

dcp il,li ha!.. 

\ a\..ıa haı at. heni bir çıık tcc

n hl' ı;L·nh;Tkriııdrn ~cçirc ~eçire 

bir .ez ,ıl,. -ıkıl'TIV ) ıpmı,n .. \n
cak •ıkılm.,m .. k, sıkıl ':tn ıılmamak, 

t r 1 \..C 1 '.'>( 
1 

tir 

.1-nılar < b:ı :ıde i tan 1'1 • ço
uıkl ar. \)• > ı.dır .ı\laha 

~ ır bı!iıo-t\ıııı il' bir kızın 

r:ınhl ' L ' er C ht. KlZ bL:ni .\J<t· 

t lıl !" ıı ·~ \ ' ' ,.ıııı.ık ban.ı 
:ıaı .., lm ttl' llu~hl)•>rdlı. 

ile her r:ıkml !•ana 'apı\ın 

,L'\ lı:n 1• h r~ ,clakki edıyor-

1 ,ıur.. Fıık ıt bil '.ır 'ın ~eylerin 
iç ı le i:ıd. i maddctt' imkansız 

clanlan cm n ti . ·rı:rz a. 1 n 1 r l tm tir ~ tc 

' na 1 tJ .ulı hn :ı.ında ı ır c er hazır-
ti' ... lıi: ıdı ı · r ndan çc t'L"t. İl!". J, .ı>.. ~ilc ı;cile horc.ıııııı eda 

i ·iı• d'ııLk p •• r.ı hulı m~,-· içın 

ı!e J>tr ba'taı a 'llp olmam, y:t"i 

r>ır i~c girmem la1.ırrdı. 

\ lınaı da ıt :lele h !un n b:ız 
g n.,lı.:r -i, ı ccnı hı kıılaı c C:.\ len 
· '' it ol ' ~ ı b Idir ) 11 

~ il l \!. 1'.'ç rne n ni cnı 
'enr buıçc iııin ıc k• İnt n ı 19cnJ_, 
:a lı\öC tıı· 

* l\lıiL "'Ut şır '' t ııın f' , a ı l rı.;ır 
uc • ~- ktır 

.~~--~------~~~-
ı car et o asında 

~ .. eünkü intihap 
1 Karct oda:ı nı{'cli-;İ 

bugün öğleden sonra 
toplanacak ve )Cnİ se
nenin encünıcnler, ko
nıisyonlar intihabatı 
ile o.:a reislerini tef
rik cdec ·ktir. 

Yenı bır arkadaş 
. i\lanisada "(~ünes" 
~snıinde hir gazete 
ırıti~ara haslanıı~tır . 
)'eni refiki~izi tehrik 
Ye nnıvaffaki,·ctini 
icn1enni c<leriz. "' 

H valar soğudu 

J·./ıı<lltP/ 0(/1111. 

/,·()111/ir I<'\ ·=.i 
erlecelı: ıııi'! 

lhn·alar ~o!ru<lu. 1 l r 
: ... t.:nc .ız, öz, geç, erken 
Eınanet tarafından 
iakir, . fu!·arn ·a ko - . 
ınur te\·zi edilirdi. Bu 
sene bn İşt.(•n bir ses, 
seda çıknıadı. \caba 
hu. fil·irdcn vaz ını 
gt'~·ikli. 

1~ ' sa bir kabahat-

~.!bette 1 lemde lııırnk hır • 
ıb.ıb .• t. 

c ıbi. 

- aba" sııb:ıh ~ıı::ık yataktan 
h:ılktı~ı ) 1'.tldc ne arkıın.ı J.ir şev 

.. ,mı--ıp ne tk u) aıı;ınıı terlik gil'· 
• 1 

:ıı ...... ın ... 
·c mL'T'ıa 

ka plı, ben 
luı l 'lır 1 

· !.<.' •. 

tli. e yııksck 

(.ece' ri 1 ::ıc ıo Uİ\ c ) orgam 

<ık• tkı urr r, .ılı a :ık ı·crc 

ha.-.ıc:ı 11111 di c udıı kopardı. 

lldqtrn hem hir , hc:ı1 .. tc 
gıızc: lı· kı.< bulın ,>UL ) c. iç. 
'ı .ıt.. kalk \C sa.ıtınc bak .. \h .. 

r;, k.: lımlc l.ıi<unchiJ,cııı. ( ı za 

rı ı;ı ,]ört ı 'tıı.. \iL rat t 'llı olur

dun·. l"•k.ıt ı;d g.e•.' nı h lıoylc 

r.Ju,urıl'.h· 1 1ncl t'""! .. 

Bu da unutulur 
mu? 

L, m ın th c derhal ıcrlikfı:. Fransa~la bir gi.iri.il-
nır.• ,_.;,' ıı. Bir ı:ırnh:ı.'.'1 da: tüdi.ir gidiyor. Bunun 

l! ı.,trarı \ar. t)canın zc-
sehebi, son zanıanda 

puni rn ıta.- ili şc ppınaz .. 
Di. erek mazeretler ıralıyur- ' nıadeni parayı tekrar 

,ıum. 1 ihya eden Fransızların 
( h lcyL bır '-:lal kala Patyo- pek çok ted<n·üJ et -

dan 1,-"'laık. Bir kahve) c ı;rcrck 
hır k:ıh calLı ettik. Kahvede nıcsinden dolayı ziya-
kah cnlunın ne mun:t'cbcti mi \·ar desile h'ızını olan (~>) 
dil·o"'1!Puz.. f ı-ankı bastırn1avı u -

Bu rnıııı:ı-cbct Bucnos ,\yıe, nutmuşlar. İşte bu o-ü-
1 ka.lı' c erinde m~ cnmır n 

ı lt'.T ka' ede ,ıı:. utlu kahve rültülerin sebebi. 

.\ksarav: Ali Riza 
S.S. Bi;in1 hildiği-

nıize göl'e tahsisat ol -
ınndığından l~nıanetin 
bu st ne kün1ür tevzi 
etmesine n1a<ldi in1 -
k:in yok deniyor, l3ir 
(

1 fa ·da '>İz 111ftracaat~ 
1 o ·unuz. 

. Baytarlara dair 
lhtivar bir havların 

ınesl~k hal·kınd<~ açtı
ğı n1ünakaşaya cevap 
olarak göndeı-diğinı 
ı11:ıkalenıi hu sütun-

hırda başka bir şekilde 
intişar ettiğini göre
rek müteessir oldun1. 

Fenni bir nnısalıahe 
şeklini haiz olan yazı
nıın kesreti nıündcri
cat dohl\ isivlc bir çok . ., 
kısnıının ta vvedilnıesi 
fikirleriınin .. tanıaıuen 
anlaşılınasına nıani ol
nıuştur. 

Sıınıiıni hir hcvecan • 
ve tcıniz bir arzu tası-• 
yan yazılanın aslını 
İı1u ıafazaederk İntisar 

' etnıis olsavdı, kıvın~tli . . . 
nıe-;lckdaşlarınıı renci-
de etıniycccğinden e
n1indi111 . 

l zak nıcnılel·et köşe-
lerinde ınihnet ·ve iztı-

uzun müddet sehriıniz-• 
de icrayi ticaret etnıiş 
ve pek çok para ka
zanınıştır. 

Uskur kırılmasın diye! 
Geminin e>ki gıamli <lircğı kıç ÜS· 

tiine 'c i>kek ur•fına boydan boya 
uzatılmış ı c ılircjtin uc"U bordadan 
bir haı lı dışari çıkartılaıışo. Bu çelik 
direk parça:!-ıntn va.zıfc i i:,kclc u~-

1 e~~~·,~~~mızdan çıkan kızıl aleYler! 
! Düşman, bacalanıııızdan çıbn kı:<ıl 

nlevlcıdcn bo,k:ı bir ş y ,;ôrmııor· 
du. llu alcı le hizi takip cdc'l duma~ 
bulutlarının u ı...nü &) dınLıO) ordu. Esasen iranda da bir 

çok arazi ve enılaki 
bulunduğundan ken
disi İranın başlıca 
zenginlerinden adde
dilınektedir. i\lerkun1 
etrafa para dağıtmak 
ve şah Rıza r>ehlevi 
hi.iklınıetini devirnıek 
istenıclde n1aznunen 
nllıhal·cnıc edilnıektc
dir. Kendi ile beraber 
adanılarından 12 kişi 
de nıuhakenıe edil
nıcktedi -. 

kurkunun dalga kıranın ıaşlanna çarpıp 

parçal:ınnı.ısına n1ani olnuıktı. Şimdi 
hir tlümı·n d:ırl•esilc v.;cmi) i iskele\ e 
a\lı~ım ıamaıı kıç carafı ılal~a kırana 
\'a!'lan<lı. 

Alman htnı;abn bu r.nnıln boş 
durmorları.lı. Tam rnlla ilerlemekle 
beraber geminın gam muntaiam fa· 

k•t •ık sık fa.ılalar ile bir takım .arsın· 
ulı hamleler \lptj!;ını h: -.nliyorduk. 

He (admticr, hi~· ştiphc:,İZ. ııc:minin 

,·akınında denize duşııp patlı) ın •it" 
çaplı mermilerin ın!il:lkından ileri gc· 
liyordu. 

İran bütçesi 

Tütün inhisar 
vergisile açığını 

kapa yaca 
İran nıaliye nazırı 

İr~inın lfl:2.I senesi hüt
çesını tanziın ederek 
İran n1eclisine tevdi 
etnıiştir. Bu bütçede 
nıasnıf (:11.~.1 •i,\l7'i) tü
ıncne, varidat ( :2!J,~ı 13, w.ı 
tüıncne baJır,. olnıak-

'"' tadır. Bundan başka 
1 ran hi.iklınıcti biri 
tütün inhisarı tesisi, 
diğeri de zephedilen 
beher hav,·aıı için yeni 
iki vergi"' tesis etnick
tedir ki bunlarla bütçe 
açığ·ı kulaylıkla kapa
tıla hi lecekti r. 

Saeıtcııer cemiyeti 
Yeniden teessüs ve 

tcsekkül eden saatçiler 
• 

ve saat tan1iı-cileri 
cen1iveti di.in ilk hcy'eti 
unuıı~ıivelerini aktct
nıişlerdir. 

rap dolu hayatlarına 
valnız alın terini ar-
İ<adaş yapan baytar -
ları çok yakından ta
nıdığını ıçın onlar~ 
karşı valnız rcsnıi biı· 
horıııe.t değil, aynı za
nıanda saıninıi bir sev
gj de hesliyorunı. l3ir 
ıuechurivet karsısın
da ·azı"'h nn1dan° te-
haddüs eden fena fi
kirlerin tashih e<liln1e
si a rzusı la hu tavzihi 
·azıyoruın. 

• \'asfi Saınin1 
Muhabere 

Sabri <:ehil he •c: 
• 

l\lektubunuzun bazı kı-
sınılari t<ıvvcdilnıistir. . . . 
Hali ccrevanda hulu-

• 

. Fakat kıça koyJugumnı muhafaza 
direği uskıırun ~iddcılc d"'·ara çarpıp 
parçnlanına.ıııa ıııaııi oldu. 

iskeleler denize duşüyor ve sonra .. 
" \'inıliktive ~ bir 1 aç metro ilcrlcı 

ilrr!eme7. i kel 1 r, d ılııa kıranın du· 
rari iı cıinden knnlılar ve mili.hiş lıir 
gurultu i1e ht ı'\:_. !an DŞJ.~t ) ll\ rlan- 1 
dıl '. Ilı nl•nn •nkazı gıdip uok ra 
tnkılJı; hatu, hı rruddcı i kek tara 
... dakı U>lcru ve nıa~lnev harekette ı 

" ıt '1ır fıa 1 c c.:tır ; c e.k c 'l\f'>i • 
kı hıraz onra. c di hasoratıı 'ebthı· 
ı·c. ı r•mcder. de.uz ıı dib "< dalıp 
~ıttilcr. 

L;cmir: n knl 1p gıt c1 cc ol, nu 
ı- >1fı111 c \1 ıuınlııın duçotr lll~ k 1 

!l • r ti '° ~. 'p "ı 1 rt ıaha, 
"'J~hı" I' ır.''1. 

Almanlailn hiddati 1 
(.c ·r!.c-:ı bı.tJn g:ı~ ı.:.. erine r1~ıncn 

di."m ..,, ı ır. 1
l3 t nnı'a mu' fak 

< lm.ı ıu~. ], n tıccdrn • ın ı. ın b.' 
h .. ~ı m:ın pek Zl\nd<! mutec ır 
ölduj!;u up~c ızdı. :c ırd "\ odıkıiı c, 
;o ık ı daı • lır:ına nna ık k.ıl· 
mıs \C bu.~n m uı k.ıtdı~ı '" ... şc 
rağn c:n c .. a Jı lıfç hı h ara 0 1' ·na
n ·~u; şır.di ,cl<lılti ~ihi kalkıp g ılı 
'ı ı .. hı l\u hu t .. )tf \, ına.n ın 1 iddet 
,e ... Lını nrrırrn: 11 I·akıt ... di 
ncr i luı tlu ınu u ı c k~:>t nıJK 

L ın~ ), 1\ ı 1 , <l. gı.:,l' "'ılİ\·l r' dı k. 

ı,cr t-; 'tle da f k11':1nı hı a ıp ı:;itmt\"e 

ı cbur ~ '' ıl l ır ,fan ı'ıılı 
ı rılm:.L gem n ~ nti kı ımları 

l(t Ht ' k '1 a c 1den ~e~di !Lpla· 
ı ın ıtc ine ınar :J.: k • kt;,: Binacn
alc\h du\arın ılıl .. dc·ı .ıçı' r ı.,ıl 
\ıı akJ \3C hı.r <•.ı. ı l'llH .. ll1llı..r. 

"' k biz dt: hud:ı1 :" dcğikL ''l! \ \'T}I 

htiın :ı·· l'ız: ııc du L..nml-Ş- 'e ~na 
,..or -.... ı "'lan: 't .. tık. {\.ir:.dil.. \l'l. l~ )a.f
!mlıl) \C ı ti) l'ckılirk'" kull· 'ınak 
u ıt.;re hı ç.: 1 

• n f ~i,, 'c tlııman nc~
rc._·~Lrl· \a ıi.tlı· tf·\hİ,. cdiln1 l1:rdi. 

Bir kurban yerine bir duman 
buldular! 

Bir dakıka ,..rfıntla sun! duman 
th:~r r ... korlaıının hcp~ini o)le bır 
tur"ık ki Jl:"l1 .... 1n o J...ı:,mtıH.ia güz 
nzi.ı onnl\ ordu. 
ııtc lıc duıran bdutları sa> csindr 

1.l: 1\i dtı,rııan .. rları 1 ın kar~. ını..l.:ı 

nan tahkikatın netice
sini heklen1ck ve dü
şi.indüklcri ınizi o va -
kit sü\ lcnıek .her hal-

• 
de nuıvafıktırefendinı. 

S Sarıvcr<len Ahnıet 
be,·e: · 

" Şika. ~·tiniz etrafında 
lc'ızını gelen nuıaınele 
vapılnıal· üzere nıek
tuhunuz nıaarif idare
s:ne te •di ediln1i:;.;tir. 
İınzanız hıfzolunınuş
tur. 

Atla vapurları soğuk mu? 
Adaların "'llıahk' in 

ilk ve al·şan1 on ,e·f c 
rını vapan 'apurıın 

salor.l~ırında kalorifer 
yakılınıvor: acaba hu· 
lıun se~bi nedir? 

isabet aldık mı? 
Riicac e8na mda isal><cler alıp alma· 

dı~mızı sar.~atlc ta) 11 ctmrk kabil 
<l<~•ldir ( un ti k ~anı'· "' >'> o kn· 
tl,r ıazla eli kı a\3k nrzı ~c:cıı 

urc' ili\Lr~IJı... Esa .. en mı\C e\.:h.:e 

" kadar ~-c. tsabct ı~ıd olmuştu ki 
bu nc\I abt ı;c den ırutn cllit ~n.a· 
r inç tc naı dır.kati CLllıctmı' e-
l .li. ıahı• u ka~ r s l\Iİ)<'iın ki 
et ne ~a , fi ç lı~ h ar~ uğramadL 

Tok tbln 2IJ daK; ~ 1 adar seH<<

tıı..ttn sc nr"' 'ardh'1 z:ıl~! .ıncakra, 
-ı.n\a l L;.nmrtiı de hlr zi)ıl gor n1..~t!· 
~ ntı lıal er H li. 

hL h ı nın<'aıı gc 'Iİ!İnl' L 

lltnnKc ıbcr~hc ıı ~dar dub:ı>ı idi. 

ı 1 otam· ı de 11 
rur: ı \..e ı c \ 
a\dct ı )1 1111 ' 

cı<k bı dulı a ~· 
ın ~- tik, sonra a<ıl 

Karan ıkla hır gemi ;uıa·ı 
Biraz '" ra t.-nı.. uıJc b ~cmi 

h c';hı r•m iL T •r- ıılarıC!\ıZ ateşe 
ha1.1r l c'·li o !arılı. Falı:at hu h ı ':l· 
nın bır dL man g\.'.""ll değ hı rim 

111\r-,t n r. hrıh' ız < h. ın .. anla 
CJk, i\ !o r ll', kaı·akd 1 u/.İfeSu geri· 
de l r ~ılııı ıı. 

f. nın ,!ek• ~li <aı ı fenderimiz 
parç ' ınıı cld ıı ;.,in ~ıuhribc dl' 

el~ fcncıil :ıı t \C li . 
P ı t o ul llızc )Oı g s 

ıct ! dcdık 

Oümencılik kolay değilmiş! 
lc.;,1 r ,l'. ~dl -kc.,, pu ula ile Sı.:\ e-

de k • ı iı u g ı -ınck e,uişe· 

•c u nı ncıkrdcn lı ir.''1 dümen 
tHtu~unu tenkit 'c muah~c etmişLn. 
~·1di &\ c scr,.himcrı Jant: on 'arı
lnndı~ lçın dııınencillk ·al'mak bana 
di.ı~Inüşr.ı.a t.rnf c411.-rim ki hı '1iın 
sı..:r0:L ınenli).ôm de ha\ 1• fena 'c nn ... c i 
itap hı. ~ek ide cereı. ıı cı.ti . "s..scn 
hcııiın t'ecc it· ' ir:-ı rt:,.mcnde teı.;y 
)lİt etti. ( Lıkı.i 'l(l,r~ır ını..:hr•;"hn:ı 
u\•uri~i. (\inthk.tt\lJ in t..HılT'cnin1 bir 

nm.. >rur ıL!:trc ctu~in 1 ..... l'ihhut: r 
oldıı~J tç>n .ap<ınınu şu cLonl.n 
kaydcım~tl. 

(Vindikiive) seyrederken 
garip surette sağa sola 
faldırıyordu .• ) 

.. !\Iah:ı<li yar J 

Büvi.il.adada yalı 
nıahallesinde (::ı~) 1 

1
0. 

hanede sakin ~I. Ali 
iş veriyoruz 

On altıdan yinni ya
.ına kadar kız ye rkek 
hir katibe ihti aç '"~ ı--• 
dır. Yt>ni po. taııe ar 
ka ın<la türkİyt, h< 11 . . 
( ~.ı 1 

1.) va nıuraca<1 t. 
ı ·11111ar Ahn1et 

• 
iş istiyorum 

Yeni türkı;evi n1ii-
ken1n1el n · iliriın. 
San'atiın ufecilik. 
<;e, ildik i ti zan1 eden 
her i. i .deruhte ederim. 
'{evnıiye (ı~) aat ı;a
lışabiliriın. 

l(üçük ~1ustafapaşa 
ktı) u sokak ı To 7 Hüsnü 

l 

11 

ı 

1 



ı Avuçku 
M uharrlrı': ~M .TuRr.tıW 

üleym de acıyorlardı. 
• 

Ağanın bir gün n ""• .... r.lJr.na ua göz koyması 
halinde görecekleri miizaheretin şu kuru acıyıştan 

ibaret olacağını düşünmüyorlardı. 

ı . •••o••••••••••••••••••••••••••••••~•ffto t lVieiek Sineması 
llu akşam 'aat 21~ te 

İSTAMBUL 
Gölgelerinde 

-10-
Prı/ ·ant oğlunun 

ı<t 'uğa tecavüz nı
yet 'ı de okuğu .. ayi 
oln akla beraber iki 
bih ük ka~aba ara ıı1-' 

d~· ınüte::ı<ld. t palan
galar, taarruz edt·cek 
e~ki ·a ile J .ofçalıfa-

• 
rın yaptıl'.,ıı. gibi - mu-
l<atdeye amade kuv
Yetler vardı. ,,ğanın 
şöyle bir toplann1aya 
lüzum görü., ü ne tela
~;ından, ne korkusun
dan idi. Hep sevda ne
ticesi idi. rıiisafirler 
ıçın için bu hakikati 
anlnorlar. Bölükhası-. . . 
:ya acıyorlardı. A1azlu-
n1a acımak! İşte cahil, 
hotkam ve ruhan dü
şük insanların haksız
lığa karşı ezeli vazi
yetleri. O haksızlığın 
bir gün kendilerini de 
rencide edeceğini dü
~ünmemek bu kütlele
rin da·m· şiarıdır. 

l~usçuk a ·anının nıi
safirleri de Bölükbaşı 
Süleynıana sadece acı
) Orlardı. 
A<Yanın bir günken

di kanlarına da göz 
koyması halinde göre
cekleri müzaheretin 
şu kuru acıyıştan iba
ret kalacağını hatır
larına getirmiyordu. 
İsn1ail ağa, kabada

yı ınisafirlerin düşün
celerine karsı laka vt-. -
ti. O güzel karının ko-
ca 1 tarafından aley
hinde atılıp tutuldu
ğunu, saracın ihbarile 
an)a,~ınca kararını -vcrnıiş, yandan idare 
etmek istediği taar -
ruzu artık cepheden 
tevcih etmeyi tasar
lamıştı. Oryayı harbe 
birrıza ölüme ı:rönder
n1iyen Davut, sevgili
sının kocasını başka 
suretle bertaraf etmek 
azn1inde idi. [ 1] 

Filhakika, Bölükba
şının kuşkulandığı, ve 
hatta n1uhalif vaziyet 
almiya bile kalkıştığı 
görüldükten sonra te
enniye sebep kaln11-
yordu. İş, bu kat'i ta
arruzda kullanılacak 
insanları hüsnü inti
hap etmekte olup bu 
da pek basit bir nokta 
idi. Ağanın « tut! » de
diğini koparacak, 
«vur!» dediğini öldüre-

1] llcııi israıliı> meşhur hükümdan 

Davut ile üryanın kansı ar:ısındaki 

macera mal~dur. Tovraun (:\!Wtık) 

&.hnm (11) d bedmda b11 tarih! ıı.şk 

IAlduııda ıafslllt varJır, 

cck neleri, ne sadık 
adan1ları vardı? 

i\1isafir1er, ağ-anın J~ 
l~ölükhaşıya karşı al- E3 

, 0-lümessiHcıi .,\.\~ ·,.\. :\I.\Y \"U. ·(~, 
\I.\ 1.i Kın ,-e l IANS Fo:-.: şrrov 

Hu mı:azzam filim tamamen i;tanbulda 
~İnl'r'na' a ,Jınını~tır 

dıgı azı iğbirar hasc- ~ ... ff<ltt~ltt~ltt~ ... ~ ... ~ ... ff ... ff ... ff"'ıfff 
bile ne n1fıdahene, ne 
de gaınzü gayret için 
ağı.z açaınadan birer 
birer dağılınaya baş
laınışlardı. Bayraktar· 
l\lustafa da o n1eyan9a 
gitmiye kalkı:;;ınca Is
mail ağa: 

- Sen otur nustık 
- dedi - söyliyccekle-. 
rını var. 

Henüz izin alıp ta 
gitmeyenler, ~1ustaf a

Aşk yüzünden sporcu. 
Fe\kal:\dı k medi. l'c ı.k•m!a OPERADA 

Yarın akşam 

Asri s·nemada 
NİBELUNGEN ve METROPOLjS 

ı:,ıbı şah!:serlctin n1ubdicsi • • 
B~:O:GJIT HELM in rem-ili ı;üıini 

ya vaki ol::ın bu 'nıül
tefitane tebliğ üzerin· , 
ayrılnıakta istical gös· 1 

terınişlerdi. Kin1İ İçin
den «bayraktara gün 
<logdu)) diyor, kinıi c'e 
<1ağa yine bir dolap 
kuruyor ! » hükn1ünü DTh 
verivordu. V 
İs~ail ağanın kinı- ) 

seve bedava iltifat et-

(GRF.TA C.\RBO) '" (CO.' jil,111-:RT) in tem,ili muaı.:Jını (l.EO\" 
TOl.STOY) un şahcsori i<l:h· !ruhunu. ihıira;\arını. aık )UZ"~dcn 

• 
miyeceğini, bayrakta-
rın da pir aşkına yuın
ruk sallaınıyacağını bil 
dikleri için şu nevazışin 
mabadini kendi kendi
lerine tahnıine savaşı-
vorlardı . ~lamafih , 
• 
kimse, şu sakin tavır

lı, hatta misafirlerine 
karşı kısmen de güler 
vüzlü adaının ne kanlı 
" 
tasavvurlar perverde 
ettiğıni takdir edemez

. di. Onlar, şu güme 
gün1e ağalar,Tersenk
li oğlunun bayraktara 
alelade işler gördüre
ceğini sanıyorlardı . 
Halbuki o, kuv,·etine 
mutemit vahşi bir hay
van sükünetile pençe
sini bir hanünıanın, bir 
aile ocağının ta teme
line yapıştırnıak için 
hazırlanıyordu. 

Ağa ile bayraktar 
baş haşa kaldıkları 
zaınan gece de varıvı 

~ " -
bulmustu. Tersenkli • 
oğlu, ilk defa olarak 
kürkünü sırtından attı: 
~ Baytaktar - dedi -

beni candan sevdiğini 
zaten biliyordun1. Bu
gün bir kat daha inan
dını. artık kardeşiz, 
ayrımız, gayrın1ız yok. 

~1ahadi var 

J İntiharı ~a:-.,·ir eden 
• 

) 
ANNA KARENiN 

liliminİn ilk iracs; nıU-,":lscl:c...;Jc 1 u• ~ J?;al!t ınusamerc~i. 

'ı crlcrini1:in c,eftlı_n t·~dari'·i "'~ olu"ur i 
"'1i.rrtıınnmıaıııııımımın~mı1t:mtınınrıııunıııtnınm1mlftıııım 1 11ııoı.ınıu:ıi1111ıı1 ıııı ıunı' ~ı·ıı,,. :ı •• :•·!"ıaıı11:111' nıııttrı11ınııı~nııımınnll1 • 
lıiıllllllW4l!lUUl1111 ııınıwıızµwııalliJIJılU ~" ıınıllttiı t uı · ıııuııııııtııı• 1 ııuıınııımııuı11111ııB111HU 1 ' •1'i!nuıııımı ııııu=ımuıı uunııııııu 

r0ı~11ıl 1 
t-< .. 1 

opercl J..ev'cti ü
nümüzdeki pazar günü ttm i1lcrine 
niha) et \'C;t:cckti'". Bu akşam ~aat 

21 de wn defa olarak 
nnrn: oııı .i<: \Do 

yarınki perşembe nkş::ımı birincil 
. def. ol«rık 
C:\ Bff\ (; \RÇO:-.i 

y\cn1n hı n1Pşhur opt·rctinde k.>rıik 

Sdus sı7l kahkahalaıla güldürcccktiı;. 

cunıa günü mat;nt: cılarak saat J .) ce 
,-e akşam _. 21 de 

. o ...• "ıı •.•• '\ \ "FTIY 

cum te>i nkşar.'ı <on der olarck 

LES 3 JEL. E, FiLl.l~S , D·:s 

Tüccar Ye Banka 111e
n1uru ol nıak için 

Çarşanba ve Cumartesi günleri, saa.ı 

15 ten 17 ye ve 18 ten '!O ye kadar 

•ki sınıf açılmışar. .\falı\maa tic.riye 

ilri br ap 'e U>Jli defteri: 'hsiıa, 

\lu .aa-'a, PakrıJomar, · \mcrık usııli 

'c b:ınka muamel:ıa 4 ay zar ırc;Ia klıri· 

len ıodris olunur <on ı:ntihan 1a mç 
v 'fak olanlara mu~asebcc şc"aılcmh

nıe.si ,·er1·ir ve iş ,_"!<l ikirdc mU1\T~ 

ı net cdii 1.r. l)crsi r 9 Kit""uns ni .;nr 

şamba g:.:.~u b.,Iıyor flurnfan mada 

yen.. muktedır mıı_!\im t .. rafındın 

ıngılizcc,Fr:ınsızc <lak• ·ogıa' ,.c kcn: ı 

der eri ver;"mckt_.fu. '" ıgrımı •.:ıecc.'.l 

nen ılmak ve k vdnlmak için •stanb· 1 

Ç·rşıkapı tra'Ilvay i•ıa.von nda Amc 

ıikan li:,c-,ı ve t.c 00ct der hane ,ınc 
m 

o, • 
•aaı Llakıb 

19 
•) 
-U 

21 

oo (",tiir~o n111!'"İkl hcy"ct:. 
50 Ra,aı ııınkrzi raporu, 

i~tanhul ~uati. 
('O h:otı~l:l"j 

( ı' \,.~er: Ür) ant. 
(2 1 :ile· FantO'L 

l r.1~anııı 

DARÜTTALİ~ 
Saloııund:ı bu µecl' 

MEDDAH SÜRÜRİ 
FLI{ \l r '111CIJ1ada 

Du ak anu~.111 ıtilıart'n 

\1 \, DR \CO!l 
.\yrL<·a Yariyctc 

'> lızaıl<·ba ı \lillo-ı tiı ıtro'1rncla 

t.ııı f!.t.'.'C" "'\4·, kı her 
Ol:" A. 1 _\R 

SEHREMANETI BU AKSAM 

~~ ~ ~ Saat ~ı,:;o da 

DİŞi AŞK 

1111 1 l'ı yes 3 perde 

11111111 
akli. 
( )nıc· Sıt ı 

peratör 
Ahn1et Burhaneddin 

C erralı Paşa lıastalıaııesi operatöri· 
Muayenehane: Beyoğlu Rus se• 

taretl>anE'Sİ karşısında '.>48 numrn
Iıı Suriye c;arşısı apartııııanı 8 ııu 

'r op·' l ·'ı 161'> 

Tra yyare balosu 
·ı J) >are ccmiy<ti balosu, gelecek 

pcrşc mhc Pcrcpal:ı< salonlarında, fev· 
}.;1lllc hiı .,ıır··trc \erilcc,k•jı-. -, • • -.- '"' • -.. .... ,' • •. •.::? • · '.~. ·-'.-·~4;.. ~'r .. ..,.r'l'.~ııt .A,·, -· .:.•...,.f,._~M~lo>-T'• 

BUGuN: ALEMUAR SiNEMASINDA 
ı\levsimın en mu~, ' oeri, iki ınihl<na malolmuı fevkalade lıir filim 

Kamçılı Medeniyet 
_ı 

• 

' 

..... ,,_$k.tdevirlerd~iTUtk korsan~rind1!.l 

~ @;}lij_~~~ rr@LJ$ 
~o 1 al,rr' !Ti\ nf~1 {{(' ~·i~t. ri~ Ol' 
. . ~~~-·--.,,...===-~~~ 

Nasıl bir elbise isters ı iz: Buheral hir ho' 
mı?. Lahu~lu bir tacir mi?. Keçeratlı bit 

mirza m!?. Ne o!acak n!Z? .. 
-JOIJ-J! ılıı 1 1Tiri:.lpt11f(ıı/1 ti 

Hacı Bi~um hatu1 1 koııı_.ıı dfıl,J,ıiııhıra J,ı~r 
Dana hak\ Sivt-1, lıi - 'l'll li ma1.ııl'ı't•ı·i~ P!İ ,.,·ı~· 

ziııı hu kıılaklarııııızııı lui- 'Jalıuıli. !jOYal~ ı•ııin 1,ıı 
lıi yerindl' ılıu·ması ı•or -
lekizc anl<'l ı•lli\jinıiz va
Jdl nwzarıııa ot ıız ıaıw 

mmn diJ,meyi nuh•lli\ji -
ıniz azlz Sı·ıı Uarlıı•niıı 
lııtrıı J,('l'l'llli sayı·. iııık -
dir, sen ih-lt• ılüsünmü -. . 
yor nııısıııı·! .. 

~ivPI, yüıünü lıuı·ıı'.;>llll'• 

ıhı; ~iıull' uidı•ıı ':'onıly<' 
(it• Yisaiyc haklı, soııı·a 

oııa isill irnı<'nıiH' c·alısa -.. .. ~ .. 
rak Jiı·aı· Kirara eevap 
n•ı·ıli: 

Sl'n arlık lıiı· ıhılıa 

üıııitliııi l.;Ps, dosluııı! .. E· 
(jı•r lıiz Sl'n Barııalwniıı 
..;ı•\ ııili kııllarıııılaıı olsay
ıfıl,, ~iııııli Yntaııınıızdan 
lıüyll' sı•ıll'lt•reı• uzak hiı· 
)"t•rılı• aı; kf•pı•ldPı· uihi 
kııyrıı(J111111ızu kı,.,tırıı) sü
riiııl'<'<'ı)iuıze Uzlıoıı ııwy

haıll'lı•riıulP touılml ha -
caldı l'oı·leldz ılillwrl<'ı·i 
İt'ill dÖYÜS l'dt•r Sl'l'l'l'le -• • • 
riıw hardak bardak halis 
Y<'ı•li sarahııııızdan kı•r -. . . 
dik ... 

,Jiraı· Kirar uüfjüsünü 
) ıııı ı ı· uklaı ı ı: 

- Jll'ıı üylc zanıwdiyo
i·uııı ki lıiziııı aı·tık l.izho
na ti .. ıwlıil ııı<'kli(Jimizdt•n 
St•ıı Barnabc de ünıitlini 
k<'sti. .. 

tıh el ,\lvaro hayretle 
sordu: 

- ~<'r<'tlen biliyorsun? 
- ~:ünkü arlık kulak -

hırım ı,a~ıııııııya ba)ladı 
da oıulaıı ... 

Hu siizh•ri nıii.IPakııı iki 
J;alıraıııaıı (!) silülı~oı·: 

.\caha Sı•yil Ali rl'iS 
ıııi U<'liyoı•! .. 

Bip• kıwku il<' c•ı ı·arıa -
ı·ına baJ,ıııılılar, sonra ar
lık tü,h•ri döl,üleıı ~ap -. , 
kalarıııı kıılaklarıııa kadar 
sıııısıkı baslırdılar ... l·,;;a
sl'n ünlı•rindt'ld ~o\"alyı• 
dl' lanınnıaınak iı;iıı aynı 

s 11 re ti ı • hart' J, I' l ı •ı il' rtJ.: 
şapkasını ka~larının üstü
ne kadar e(jn)i~ti. 

llPHdııs ııl'lırinin salıil

h•ı·iııc lllÜ\"azi btilmnH'lle 
uiıh'ıı ııis hir sol,aija s:ıp
tılar. Uuı·ada <;arınık ~:uı·
ımı) s:u;al,lı ı•\"h'riıı altında 
kı•ııwı·li, karanlık düld,;in
la ı• lıoydaıı hoya ..;olmj)ı 

lmplıyorlarıh. 
Jia1nlarının ününe asılı 

duran eski püskü Plh'"it' -
l"ı·dı•ıı <'<'"İl cı•sil ldılılh-.._ , .... ~~ 

!arılan, ı;iznll'll'rd••ıı, a -
vakl.:.ıhılardan bur. 111111 • 
beziru:"ııılar ı;ar:;;ısı olılııiju 
:uıla)ılıyoı·du. 

~onılyı• hıı diiJd·iııılar -
ılan birisin<' yakla~lı. 

Hl'zirıpiıılar yaıjlı hir 
ınii:;;lı•ri zanııed<'J'<'k hep 
hirıll'ıı ıliil•:•füıl:tı·ıııın ü - . 
ııiinl' ı;.ıknııslar, şoval ·eyi' 
kt-ndi dükkfııılal'lııa ct•I -
lll'lnwk için hilliin tnlı\ -
J,allt-1'1111 ..;arfı•d<'r<'k nııı -
fassal nutuklar irat t'lıııi~-e 
başlaıııı~lardı. 

l•'akal ı.sılzade hir Por
tekbllnin böyle adi eslı.ie i 
\'ahudileıle uzun uzun 
konuşması muvafık olmı
yaca(jından de Yisai ce -
ııapları ilk do(Jruldu{ju 
dükkana girmekte tered
düt etnıcdi. Bu harekeli 

• 

>;ısııula 1111•ııı1111 ıı i n_•l it' . . 
lt•ı·ini ıı•ııısl urııvorıJıı: 

l " • 1 ı 
- "'' Pıııir lıııyurıı 1 

yoı-, ı•l'ı•mllııı·! .. 
- Dhisı• ... Hana ,.,. 

ılaııılarmıa... Fakat llİI 
distamlal,i hall,ııı k111l•1 

dıfjı l'lhbPIPJ'd••u ... 
!kZİl'IJlİll zpJ.j lıir lef ( 

sfıııılı•: 
\ıılaılmı, ılPıli, Jı 

hiiylt'IPri ı:ok !Jl'lir ... 'I 
nıııınamak islivorsuuut 

Soııra diikldi.ılının JıfılV 
dıı' arlarıııı kaplıy:ın ıfı 
1 ü ı fırlü l'lhisı•h•ı·i rl 
lJÜSll'J'dİ: · 

- , asıl hiı· ~ey istiY1 

suınız·t .. Hir Hulıanılı ı~ 
cı mı'! .. Yoksa ı.:ilnırl 
bir tal'ir ıııi'! .. K<'<i''l'11 

hir ıuiı·za nıı olmak i~l . . ., 
sınız ... 

- Süyle alel:ide.. İt"~ • • r 
Türkistan, nı:lY<'ı·aüııII 
lıir dolasılınea fazla di• 
kati ceİhelııı iyecek il 
St'\"... _.ı 

• iıı·ziruf111 uene. aynı ır 
l<'hı•ssti ııı lı': 

- l>ı•nıck ld siz dı11 
içı•rilcre uiıleceksiniı, d 
di, üylc isü size yalO 
baharat Ye halı licıı~ 
yapaıı ve hiç kimse 
etlisine sütlüsüne kaı·ı~ 
ıuıvan evladı llus:ıı 
{li):dii)i elbiselerden Jfııt; 

Arkasııulaki doksan ıl 
kuz y(•rinıll'n yamalı t•O 
tariyi !JÜsh•rtli: ı 

- ilah... Bunun {J 
hiı• ~<·y ... Arl;.an11.dali.İ tf 
lt•lıllı•rı• de islN' nıl'f •• 

- Evl't ... l'akat onla~ 
ki daha az süslü olsıt.
Uc•nim hiznıl'lkıirım <) 
duldarı l><'lli olsun ... 

Yahudi su;radı, düI•"' 
nın ic taraflarına doi1' 
!Jilti, ~oı\ra c•liııdc y:•J\$ 
ldrdl'n ııırıl pırıl ımrlıY• 
nH'~in par<:aları, l•:ll 
l'sl.il<'ri ve rl'nk rt-nl• " 
uıa~larla yamalı bir <' 
tari ile uı·hli. 

ijonıl )"e ha~ka bir ' 
marnla olsa ı;izmt'I •f 
silıııivc bile h•n<'zıül e 
uıiyı•~t•fıi hu ('ııtariyi 
viı'lli ı;cviı•tli. \ alııuli 
ti(' s.: rı k !Jt'I irııı i~ti. 

- nu ı·ıılari diikkıifl 
11111. l'll IJÜZt'l ıualıdır, ı1J 
sizin lı:ilmr bir zat oltl~ 
{Jmıuzu uördüm de çıı,11 

dm •... Yoksa olur oh•~ 
ıııiisl<•rivP salıuaın huıı~ 
rı .. : Hu 'saı•ıfjı da lıa~ıııl 
s:wars ın 11.... <: izım•l ı>riiıl 
tll•(Ji~lirmiyc lüzuıu )'11~ 

( Mahatli 'al' ) 

Mektepler bu g8 
acıldı 

' Söınestir tatili yapll 
nıckteplcr hu sab:ı~ 
tan itibaren tekri 
tedrisata başlan11şl~' 
dır. 

Ecnebi ve aksllif 
n1ekteplerinin de ,.of 

• 19 
tularının hitamı do ti 
yısile yaptıkları ~J 
nihayet bulmuş, teu> 
sat başlamıştır. 
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Son Saat 

Yeni Fordun Yağlama tertibatıı 
l '11.ıf t 

ır1emıır aranıyor~ 

cok sade ve mükemmeldir . . 

\'enı F•wd ıııoturünün yağlama tertibatı hayrd 
llilecek derecede sade bir kai~e üzcrınc yapılım~tır 

r...ant'."rın ta1n dıbıi'ıe Yerleştirilıniş dişl1 hır 

tu~um~a karterdekı yajtı sııpap odası tabir edilen 
ınotorun üsiündekı dep~ya çıkarmaktadır Bn 
suretle motör yat.ıklarıııın ust t1rafına çıkmış 
~lan yağ tabii olarak krank ana yataklarına ''C 

on yatağına geçerek bunları yağlamaktadır Yağın 
fazlası ise karterın dibinden daha yüksek bir 
mevkide bulunan bir tepsıye birikerek pıston 
kollarının .Y ağlanınasını temin etmektedir. •"' 

Yu.k -k arı aşığı barekttlerınde pıston kollan 
_aşık tabir edilen çıkıntıları ile kendi yataklarına 
lazım olan "' . 'k ya., mı tarını aldıkları gibi ayni bu 
•mdiJe ile pıston ve hali harekette olan diğer 
ak.ıam ya"I b .. ~ış uhınmaktadır./ 

Yag barrketın< dtvam ederek bu tepsıden 
.karter \'.anağ•nın dıb1nt' diişıivor vt ::;Uzgeçten 
.ıre~erek tekrar tuluınbaya dahıt ~luvor. 

llıı ya~lama sistemi o kadar mükemmeldir ki 
karter Çanağının alabıleeeğı !> J/2 litrelik yağ 
48 kilometre suratlc gidilirk<n bu 800 metrede 
::amam ile bır devir yapar Bu keyfiyet yağ tulunı
vasının nıukenımelıyet• s~yesınde lemin edılınıştir. 

Fılhakıka bıı yağlama sistemi o kadar sade ve 

Vapılac>k 'c dıkkat edilecek bir ıck cılıet 

kalıyor Yağ mıkıarını kontr.ıl dıııck, hıı çok 
n1ühiındir . Her 800 kiloınetrcde Lıır kere yağı 

de~·i5t i rl niz. Ya~ , 1111 l.t;ı rı111 gustercn çnbuğun 

u;:crınde bir (L) ı~areti ,·ardıı;. 

\",.~ bu hizada bulununcct asgari bir 1niktaY. 

kalmış demeklir. Bin~cnaleyh )·aıı seviyesinin 
.bu (L} ışar.,tinden aşağı düşmemesi lazımdır. 

· .,- -Eğer yağ stviyesi bu işaretten daha aşaı>ı 
düşerse motördeki yağ miktarı laıını gel~n aksaııı~r 
yağlanmasına kafi gelmiyecek derecede aldır. 

'İyi Vf! sessiz: iş1emesini ve dayanmas1n1 temin 
için şasiyi her 800 kilometrede baştan aşağı 
.Yağlamak çok ınühım bir tedbirdir , Her Ford 
otomobili ile beraber' verilen yüksek ta~yikli 
gre§ tuluı~sı ııayesinde bu işi yapmak çok • 
'\ııaydır. 

Ütoınobi1in 111untaı-an1 ve lam oır surette yağlan
ması o kadar mühimdir ki bu hususta ne kadar1 
ısrar edıllrse yerı vardır. Otonıobilin!zin ınükem

nıel ve ııınntaıaııı işlemesi bu sayede olduğu 
cihetle bunıı ne ihmal etmeli ve ne de yan bir 
şekilde yapmalı. Ehenımıyeıi nispetinde yağlama 
kcyfiyeunı n1untazaı11 ve t~1n bir şekilde ıcr.a. 

etmeli • 

Acc:ntanır.ı sıksık 

\lühim b!r sigorta şirketinde yeni ... 
hurufatla okuyup yazan. hesaba 'e j 
Fransızçaya aşina bir 1 memuı·a ihtiyaç l!!!!!!!!!l!!!l!!!!!!!!!!!!C 
vardır, Talip olanlar tahriren müracaat 1 
etmelidirler. Adres: Galaıa. posta ku·' • 
tusu numara 11 I. 

İ~taııbul icı·a dairc:;iııden 

Besıktll';ta Ekmekçi haıı Ali a .ı 
illahallC' .. indc ı:ukur çe~mc bo1'.ağıııda 
ı , e _; nıunaı·alı hir kıta hostanuı 

üçte bir hisocsi Mahmut beyin bor
cundan JoJayı ihalei eveliycsi icra 
Llınnıak üzere 3ı gün müddeti• 
ıne-v'kii icraya vazoluoınuştur. l.Jutlu

Ju bir Uırali Tevfik bey vr sesi ''' 
bazen ı:evzi paşa verc~esi " ... ylıanr
leri sokağı bir tarofı Ağvat sandığı 
ahırları ar::ıası ve bir tarafı Jia~an 

hey bahçesi ve Atiye hamın arsası 
Albüs bey haremi hanıoı bahçesi, 
Hü•nü paı,a bahçeleri Mehmet ,.c 
Baha beyler bahçesi ve tarafı sakıt 
haned,ıııa ait bahçeler ile malıdut 
dı~runindt• bir kısını ınahallin<l~ 
diğer h1Ssrdarlann td örgü ile ayni-
.,~ hir ıuahul \'ardır bir ın ! tar da 

~~çarı n1üıo;ınirı~ 't' gayri 1ııii!'n1ire 

tcncked.rn kuJuheJer nu'vcutJ~bu ars,ı 
ılort bin altı yüz kırk bir arıın olup 
b4•hcr ar;-ını bit· )ira<lan tulip olan
'rın k~}'lll4'tj nıuhuınıninesinin hi~-

i nıü~ibe!'İniu yüztl.; on ni!-ihrtintlc 
ıcy aJ..çesiııi beraber alarak 38/.110 
~o. ya nunıaresile ı ı Şubat 929 pa
!al'tcı-i saat on döı"ttcn on aluya ka.
iar hiızal \'C J'ahul hiJycJ..lılc lstanhul 
cra dain.:si ıniiza.ycdc ~uhesını~ mu
tal·aııt cvll•ıneJeri il:J:n olunur~ 

Doktor Feyzi Ahnıet 
Fireng-i, belsoğukluğu, cilt, pros

tat, zait tenasii! ve kadın hasta
ltUarını en son usullerleaz bir za
manda mutedil şeraitle tedavi eder. 

' \ 
\ 

\ 

Yeni 
sene 

: x .::::.< 

Yeni 
çeh-

er 

Adres: Babı ali cağaloğltı yo-
Daiına -yeni çehre ... Bu Aruerikaıı ~incmacıları it;in bir dül!ltürfr harckrttır. 

l 
kuşu köşe ba~ı numro 43. Telefon: i 
i,t.,. ··ı ·ııoo. l ,._ ______ ._ Daima yeni yeni artistler gelirler ve daima pek müstesna .kabiliyette bulu-

11anlar1, nıüstesna oJnıak ÜZPrr rı:;L.i1f"r u·kai'lde scvkolunurlar. 

Turk oCdgınJa KDJJt~raııs ve KDnseı Rc!-mimiz yeni sene ile beraL(;r Anıerika<la ~ineınacılığa ba~liyan san'at-

1.irlan ı;östrrmektc<lir. 
Y ulıardan ,oJdan itibarrıı! ilen üz ı 9 yn7ında huhıııınasına rağmen Alman-

EORD -MOTOR COMPANY. 

Bu perşembe akşamı saat yirmi 1 

birde Türk ocağı Felsefe muallimi Ser

,·et bev tarafından ( '.\!illi kıymetler, 

beynelmilel hayat) mevzulu bir kon- ı 
ferııns verilcekıir. Bilahara (VaKfler) in 
e~u·rleı~; c:ılınacaktı". tTPrkc:-z ıu 1 •J.ıilir. 

)"anın tanınnuş ı-:İnt.:marıl;ın ar;tı,uı<lo. sayılan ''c ~on günlrrd\! \ıncıikaya 
r;iden .Olta Palnıa~ grnç bir konılk; Eddi SuilL.ı.n, ki'ıçiik .Aj!ıH·~ Fransi, ve 

'fay lor l lolıııcs, 
iSKENDERiYE - llUSIR 

iyanko müdiriyetinden 
intihabat dolayısile i ı Kanuusani 920 Cu

n1a gönü darülfünun konferans salonunun mes
gul bulunn1ası hasebile tayyare piyankosunu'n 
6 ıncı keşidesi bilmecburiye 12 Kanunsani Cu
martesi saat dokuza tehir edildi<Ti n1uhterem 
ahaliye ilan olunur. 

0 

1~ÜRKİYE İŞ BANKASI 
Sermayesi: tediye edilmiş 1ı.ooo.ooo liradır 

Uınuıni Müdürlük 

Ankara 
şubeleri: · 

Anlrnı·a 
İslanhul 
Burı;a 

izmiı· 
Samsun 

\dmıa 

'l'ı·ah:.mıı 

HaliJH'siı· 
4<irl'SOll 
Edrcnıit 

Ayvalık 
Zoııuu1daf{ 
Kayı;c!'İ 
)l~rsiıı 

Müsail ınuanwhil, knınbara1ar, kasalar 

_ ~ünhal n1eb'usJuk intihabı cuma günüdür 
ınlihabı mcb"ıısan h · · · .. ey eıı tdıi&iycsindcn: 

• 1 - ~l~bal İıitımbul mcb'ushığu için kanun <aninin on blrinc! cuma günü 
ıntıhlabaı ıcra edilecel';indcn mıintchibi sanilel'in mazbatalarile birlikte ışağidaki 
şa"' erde da .. lf" k ' 9 _ .ru unun onfcrans salonuna tCiriHcri. 

- mcb usluğa namzetliklcrini vazedecek olanların intihabı meb'usan kann• 
~z?enıu~ on Y~d!I ncl madde~! mucibince baklannda tahkikat JCl'Dsına vakit kalmak 
~ e perşem ıe · ·· . .. J- .. h' .gunu zevale kadar lıaistidaname muracaatlan. 

. muntc ıbı şanıle~den m:ı:zbatasım ziyaa ujtratanların bizzat veya bilvasıta 
n_ıensulp oldukları bcledıyc dairelerinden mazbatanın nushai saniyesini almaları 
nca o unw-.. 

i "fitHP SAATEARl 
lkyazıt, Fatilı, münıchibisanileıi ) 
usküdar, llı,sar. Kadıköy J 9,30 dan 12,30 a kadar 
8•}urkoı·,. 't cniköy, Adalar { 
Muntehıbısanilcıi 1,30 dan J,30 a kadar 
.Beyoğlu dairesi ve mülhakat 
l\ıluntehilıisanileri J 3,30 dan 4,30 a kadar 
Sırasında geçikeeek \ı·· h.b. · k d . unıc ı ı;anılcr ) 4.30 dan 5.00 c a ar. 

Altıncı katibiadil 
dairesinde 

İşler emsalsiz bi~ s~rat, azami itina, takayyüt " 
cıddıyeHe ıörülür. 

Müessese alakadarlara en yüksek asari hürmet 
. gösterebilmeKle bahtiyardır. 

Yenı postane ve Sanayi Bankası karşısında Vlora Han t kat 

Saat on üçü hiç çalar m~ 
Oı·tadoı: \lahir hır rakka~ı: ol<luğu için }Jilh;l~sa şarka ait liliııılerdc oyna

tılacaAı zannolunan Dorti J.t\ is. 
A';'J~ıda, sotda: Şik11~onun rn gfıı.L:l kızı Vircina Ccrril, sa~da H.oht·rl J\,u;tel 

Ev:et,. evet, dedi. 
(Vak'a mutlaka böyle ceı-eyan efmişifr.) Sonı-a iekı-aı

gazeieyi okumıya başladı; mecı-uhun az yaşadığı 
muhakkaktı. 
-24- 1\'akili: A. Ce11utlellitı 

Bu nıı·ktubu ınaılan1a \'trt:"rı·k cıLuı 
lıizıııt'h;İ Jfılyt•tı~ ınii!-ı) et ı\1{;ryadt·k 

an~ızııı u·~atlüf 4·clerc.:k ıııfktulıu kı

zın t•lindf'n alını~ v~ hu hu~us nn1"
tantiklikc:c burcti kaıiy(•dr tcbt•yyün 
''r tahakkuk f'tnıi~tir. 13inarnaft:ylı 
f,ıt·ıanın ne sun.:tlc \ ukua g4·hli~i ar
lık nnla~ıJını~tır dı·ııilı~bilir: F.lzitleıı 

nıeltubuııa bil' cc\·ap hrkliycn l~an
<lri bu t'C\iahııı gc.:ı,:i1'tiAini ı;t>t•ün...:c 

t:\·\·c.:la du~arıtt·l.lş <l1uyor :-.oura tcl;ii 
v.; nH.:rakı artaral koıniu-.unıın e\ lnc 
biz:1..;1t gicliyor, kapı) ı kl:n<lisiııc 111<h
yö !\lc.:ryadPk aı;ıyor 'c kL'IHIİı-ini 
y•tzı oda~ıııa gütürfı) or ili t•ı-1...ı.:k ar~ı-

sınfla bir n1ünakaşa hrfh.i dt• nıutlarahl! 
oluyor J\laks LanJri, i..aılına yaztlı~ı 

uıı.:ktubuıı loc.anı.n . ('Iİn•• H••çıigini 
görünef' nıtJ •. tuhu ı~tJ)OI\ herıki mrl...
ıubu vermiıor. L;ıııdri Jc lıir hiddet 
ve HbUIJİyct Luhranıııa kapılarak t;ı•-

1'.ip nıösyii l\Jı·ryntlcki tJldiiıiivor. 
Bir nıüddct ıuü~yü 1\Jiyct kıraati

ne fasıla verL'rt·k. düşlindü \e kendi 
kendine 

- Evet C\ eı, diye, ıuırıJda.ndı, 

vakı mutlaka b;;yl•· cncpn etmiştir. 
Soma yeniden gMeteyi okıımıya 

başla ılı: 
Tahibi UlUİnin rcthinıcyit nçtirc. 

ı:-lndc <'lde ct11ıi~ ol<luğu neticc.:yt"' 
göre mösyö Meryadekc isabet eden 
tabanca ıntnnisi sol ciğeri baştan 

ha..~a dclıniş -..·c ıııecruh bu rf'rih:ın1n 

tahtı tesirinde ancak lıir kaı; dakikal 
yaşayabilmiştir. .\J, Valbiye gelince 
muınaileybin göğsüne inılirilnıi< olan 
bıçak darhes~ zavallının ani olarak 
mevtini intaç ebniştir. Kaıııarı ınua-
yenc etıniş olan kimya.L.cr hwıun 

çok şiddetli ve pek keskin bir zelıire 
h~tırıJmı~ olduğwıu da tespit eııııiı
tir. :\1. Valbiniıı Jetlıinıryit ameliye
si de yapılmış Ye bu zatın takriben 
nısfiilleyle beş on dakı1rn kala latle
J.ilrııiş olduğu te•pit olunmuştur. 
'1ecrulı alını~ olduğu yaradaıı >Oma 

ancak on iki, on üç dakib.a ya~aya
bilnıiştir ld bu smetle mösyö Valhi 
teslimi ncfscderken mösyü l'vkryaclek
te kati1inin bianıan m<'nnlsi nlllnda 
yere yıkılıyorılu. llıı •.ıhah lııı kal· 
ınerli riııayf'l h:ıkl ... ıııda tcılıhıl ... :ıııa. \11 

l1111nuık üzen· ııı ılı.~ ı"İ··k·ı uııızJ.ı.:n 

birini nıi"t'-yü \ albiniıı c\ İne .güııılLr
•lik n1ııhı.ır;irııııızlt• nıaktulün lıil'ntt·ı
Çİ!<.İ ara ... ındr µcçcn uıuhaYl'rt'yİ :ıy

tıl'n <lı'l'Cl'tlıyoruı: 

- ~·ı. va'ıııi ne işle mc.;gul<lü? 
- 'fopt.ın hugtlay i:;ıi }apardı \-e 

bu iıiharla rnktiııiıı bü)'lik lıir kı>
nunı dı~ar<la p;cı;ırir YC bazen ;..::ı.:ı·c

Jcri ;:;:elını·diıti de olurtlu. 
- fakat gl'lıniycl't'µı gcccJt·r "iti 

C.:\ (·lcleıı h~lbl'rdar tdenli değil nıi? 
j~, ''l \·r )Ju itiharJ;ı. dün ;.;c·ı.:c 

ıntis) 4iııüıt t'\ ı~ a\ tlf't etrnctli~iııi 
gf~ri"ınrı.: 41ngru:•u nıcrak cttiıu. Ga
Z('tt'll'r IHına feci harekrti öhrrt•tJnı~ 

oldıJur. 
Aı.::.ıha n1ö8yö Valhiıuu (lü~

m,111ları \ar nıiydi? 
- Zanı11•tn1c:n1 cfı'ntlüu, ,nü~önlin 

111üıuı~cbat1a bulunduğu 1.evatla •;ok 
i) i ~c•;iıuliğiııi daiıııa jşiti1·dim ctıa
scn l..cndisi çol.. ıyi ,.c hulu~ lıir 

aJaıntli. 
~ J\lü .• yü Vulbi yalııız yaı;anh 

d(·ğil n1i? 
- faet 
- Eve çok misafir gelir ıni.ıdi? 
- Kendisi alı11ken pek iy:ı bir • 

adam olmakla bcralıt•r tab'an mer
ılumgiriz lıir adanı olduğundan pek 
~ok ınisa[iri t;elıuczdi. 

- Üzerinde faı<la nııklaıxla para : 
nışınıak ınutad.ı ıni idi? 

-~-'f~ 

Kollin '.\[ur ... ı\liirckkep Cti.nah ıl 

isınili yeni bir filiın )'•ıpınıştır. Sağ:~ 
dalti n 1 siı11 KoJlin \luruıı ilk !-ıt:tlalı 
filiıııi otı.n bu t•~er iı;in yapılan 

rckL1n1Iarl ğü~trrın<'ktc<lir. Yu
kanlal..i rc.:~!ın ~oın'aık;\r ( l~ir~t 
f\aflonal) stü<lı) oları arasında 
yc.:nl icat l'dileıı clrktrilli 
biı· ~1raha ile tloL17ırkc.:n 

- Bilmiyorum efcndinı. 
- V crsaı;öı· caddeiiİ civarınd•:I- • ol•lıığu ıneydaua çıkacaktır. 

ik:unet cdcn dostl:u·ı tamdıldaı·i vu 1 ~J. nıiyet cinayet tafsilı\tıru okuyup 
).. 

1111 idi? bitirdikten sonra gazetenin son ~5.at 

- Bunu d.ı bilnıiyorwu efendim. 1 ~ telgraila11 kısmım süzıııiye b:ı~ladi. 
Efendiniz bekar bııJunnıakla jllre atidrki haber nazan •likkatiııi celh-

bcrnbeı fjhesir. l:ı,ısınr ve akranı 
1
. etti: 

olmalı dt!fl mi? Rus hanedanının müccvhrrleıi 
- Beıııİu zannıma güre kimseei I-0ndrada satd1yor 

yoktu, Çünk,; yılba!• günleri kendi. Soviyetler tarafından, meşhur llus 
sine Jııs11u ye akraba tchrlknanı.e1eri )l:ı.-aedanı mücevheratının satılıga f:ı· 

ı;dııw:Wi, lı:anlııuş olması bir çok dedi koduyu 
Dmıek oluyor ki. mösyö V alli_ · mucip olmakta berdcvaıııdll'. Sovi-

oldukı;a esrarengiz bir lıayatı ge. yetler hüln'ımeti ~imdiye kadar hir 
çiriyordıı öylr nıi? ' çok defalar hu müccvlıernıı satnuya 

- Esrarcnµ;iz hir tarzı h<.ıyat nıt de.. tt~şcbhils etıni~ 1-al..at hu hu'1.usta i(·ra 

<linizY l la~ !ı ı-t~·.litn. \lö~yf• kimsedeıı l"ılilını-; olan ı ozal ... crt·lı..:r ınü~pt·l bir 
kaı;ınnı;ız ,L. ı;Lkınnıc:zdi. 1 t.ı1ıa t1lı- nrlh ... L' rrın , ... ı. Buk:ılun bu ıo;r/Cr 
\~il.,.;1t i· ıdı·ıı 1\1\•· i 1 ı· h·~ııL..:ı.: \ak;ı ınl1ıı.t·\I t.: ılalıilı·rch. nıi? 
, l·vı· 1 ~ r • ı d ı nıu 'I. J olflı y;ır 

l..,110.nıınıııuıwrıııı.ıuıı uı nıı ·uıı nııtııı111,ıuıııııı, ııuı1ıııuıu11111d 

i f Bugün: 
! OPERADA: 
) İSTİBDAT 
;;: AµHAMRADA: 
~ T AMAN SİPUll 

j ME:~E~r:i: Ci 

1 

J 
YOLCU 1 

!. MAulKTE: ' 1 is.ÖlffN A:ELLİ l'ARİSTE _ 

!!! ASRDE: 
~ 

ii1HlllTI11uııııı1rtmıııı1mınııntıiıtı11uıımnıuıııııııııııııll!llilııll~1Uııı111uıınulfli; 

Doktor Kutiel 
. Elektrik makineltriyle lıel~ojl;ukluğu, 
ıdrar darlığı. prostat, ad_çm~k'fidar, 'e 
lıclgeyşeklip;i ~eri·an ve cilt fie firengiyi 
ağmız tedavi eder. 
J\araköydc Biil'ckçi rını ı.ıraoıMıı M-



• 

·PERŞEMBE Telefon: 

10 
YAZ! İŞLERİ 

is. 1202 
İfJARl i~ı ERİ 

1929 j,_ 3872 
. . :.... \ - -. ' 

nıetruke ŞOFÖRLERİN NAZARI DİKKATİNE 
n .uı.t ı .. sı ··~. 1 !\ liC\'l mefsuh bcueli 

Iır .1 

kıymeti muhanınıenesı 

lira 

\"cnımal:.ıl!.e atik 11az,ırba~ı :! m~k'.up ım dükh:iıı 

cc 'it ınekl<'J' c .!it ı bir bap hane 

11\t:ştemiı ıt • 

.ı\ltı oJa ıl<ı nw'bıık ilvrl lı:ı'.i, rnrııç ı e lıir rııikd:ır lıahçc. 

7600 4000 

Bedeli scki1. llksilt~ ted,ye edilmek üze~e ınııfkirc i ıııiizayedeı·c ı·az edilcıı lıalada cı·safı muharrer 

ma dııkbn bııeııin ı t· 1-Q'.! () t.ırihine ı•;fisJdii pazar ;:ünii saat l 5 de müzayedesi icra olunmak üzere 

bir lıafta müddetle temdit cdılmiştir. Talıblcrin yiiıde yedi buçuk lıesabile 300 J.ra teminat akçelcriııi 

mal sandığına teslim ederek alacakları ınaklr z l'e ı :ı muteber banka mcklulıile emvali metruke satış 

komisyonuııa müracaat eylemeleri. 

eğri kapı 

• 

• 

malıallesı 

karaball 

küıkcüba~ı 

avcı bey 

• 
(,akır a)!a 
! loca J-layrettiıı 

bayczit 

• 
L.islcsta 

sokağı N. 

çeşme 20-5 
yeni mahalle 15 

pastırmacı çıkmazı 3 
• 5 

yanakikal!a ı O 
köçek karaman 3 3 

ıncylı.ıne 8 

• 
mezarlık 5· 16 

nevi 

hane 

• 
• 
• 
• 

ına oda 

hane 

dükkan 

hane 

icarımuhammeni 

lira 

60 
78 
60 
84 
48 
20 

100 

30 
150 

senevi 

( 

• 
( 

• 
şehri 

senevi 

• 
• Burğu 

Büy:kadı karakol 27 • ı 03 • 
Oıfer a;:a iz ıir 4 J • 600 « 

T\alath evsafı muharrer emlak şe ani mııkarreresi ıeçlıile icare rapt edilıııesi i~iıı 21·1-029 

ç.ırşamba günü ılıaleleri icra edilmek i. 'ere müzayedeye ı az edıl ıiştir Taliplerin emı·ali met-

ar kom ,yoııuna ıııüracntları. 

Tahvilat satışı tehiri 
1 :mı.·~ :r S 1nd1~-ı \ /ııdtirlü~iinden: 
\ııllcl i hulıllunde hrnçlmnı \ermi\L"1 hMçlulara ait olup 8 k:uıun<ani 

'2'1 tar"1111 lı.! l"•han; \C tah\. l lklı~n:-ında ~_ulac.1~1 l'\L·lrc 1:ln cdil~ıı talı
' ltr. ..:Jtı ı h.1..;I cllu?.uın tf'hır edilt.·rl·k' ~.f k:lruın::ı;ını !J:.!9 çar..;. mh<t .t:·ünü 
~a:ıt on 11 ı ~t s:ıı 1~ ı.:ıı t •,:aıTur L'\ lcdt;;ı il:ln olunur. 

llüyük tyyare piyankosu 
Altıncı k ... !ile (1'..!) " ınunu!'ianl 19~'1 d;ıdır. 

Hu '.o~ide, ikranmdeıi11m ,erek iıtı!ukllıl\il \e )(erek "1)1•ının çoklu~ 

itih:ttı, h.:. ;i 1..·: rc·tih . .. c .. 1 zc ıırin \C cıı linıitlc dolu l\cşi<le .. idir. 

En 1 uı llk l•r>m ,.c .>(XJ.0\1\J lir:ıı.lır 

numbn ""· ~" :aııe 100.1100 
ı.ı~c !iO.()()(I 

Uı c ,10.{l\JI) 

t. ıe 20,00CJ 

t1ııe r ~.ooo 
u. • 1(1.()()() 

~ wne 7'.000 

~ r ne h.000 

~ ı·:rkcJ.tin \"Ücudunu 
ı:. u7.clll'(t i ren 

RUSEL I<E~1ER i 
Bcdı·ninizi iıı .. 

cı:ltir ,-c otoın;ı • 
tik hir n1a~ai 
t~,inle zayıfla 

tır. 1 fu.:;u.-;i raz, 
~ ik \ C tı•jl\OSU 

nun sondcrrcc 
alc:-cildycli , .c 
un tarafının ~a 
~ L't m11karin1 
olına:;ı itihal'ilc 
arzu nlHnduğu 

hHdar uzattla· 
hil111c;:o;i sın esin 

de her tarafı .. tmamcn do~Tulnl'. 

{Rl'SFL) kemerini giy"1iz Sizi 
gcnçlc~tircrck, \ licudunuzu yumu · 
~at:ıcJk \"c şıkla~tll':lcaktır. \lu:-::n 
'L·r Lanı"·111•.1.i i:-tt:\ inız \ c~Jnc :-:ı· 

u~ ıııalıalli i:-:tanhu1 ~uhı.:..;i hulun:ın 
ne, oglund:ı tunı.:I nıc\ kiindc. 

VEZNİ 
TAMAM 

.,)aima yeni etiketli 

tenekeler talep ediniz 

~rurlar 

T,\\'IL Z:\ DI·: \lL'STı\F.\ 

ve biraderleri vapiırları 
Muntazam Ayvalık postası 

.. 

SELAMET 
vapuru 

Pcr~cm'tıc günü ist:ınbul· 
dan hareketle [ Celibolu . 

(':ııı;ıkkale ı e Köıfrz J iskele· 
~cı-inc u~nyarak (.\y,·nlık) a aziınct 
'c: a' nı tarikle İ:--t:ınhul.ı ardct 
~decektır. 

.\lahalli müracaat \emi~ Tavil 
;.adc hiradcrh:rinL' mlir:ıca:.ı.t • 

'f'ı:lcl'on · 22 f O 

LOYD ~fRİESTiNO 
1 .imanımıza mu' a~alatı bckk:ncn 

Yapurlar 
(JC\.\ll'iDOCl.iO) \apurul 1 kanun 

s:ıni (~uma ~ünü [ llonıan ya \'c Bul~a
ı·bı:tıı ) dttn 

I TEODon \) liipuru 1.1 K. >anı 

l':ızar 1 it:ıh a ı e \ unani;tan ] dan 
( J>.\LESTi\.\ ) rnpuru 14 1\. sani 

Pa7 ... ı.ttc i { ir:ılra \C 'ı 'un:ıni:->t:ın) dan 
\ ~k1nd.ı. l .iİnanımızd:ın hareket 

tdccel- Yapurlar 

( Sl·~.\liR.\.1-liS ) \apuru 10 kıınun-
5<l11İ T'cr~cııılıc ;abah tam 9 de 1.o ~·d 
c-1.::-:pn.::-' okır.1k Pire • J~rindizi • 
\ cncdik. 'c trİ\"c:-tc} ye 

i :> c:ınc 2~000 f. Jlu;d tie;ırcthanc,i 4 ... 

( R \.\ll'illOC:LiO) ıapuru 1.1 I~. 
,.-ni !'azar ,a;ıt 18 de [Sclanik, \"olos. 
Pin:, Patra.~. L\ya:;;ırın<la. Brı.:ndir.i . 
\nkona, \ 'cncdi.k \c 'l'ri~·c:-:tc J ye 

l.IMMI lıralık ıl.ranıivc 

Mühim ilan 
İstanbul Ticaret ve senayi odasından: 

~ Clll'1i nda iıcrcti ta\·di, ı·l• ti ıı:: k:ız:ı; üzcrınc mc,·zu od.J rc:01ni her 
Sc." c ntdu~u ~ihi beı:' c';hi zir tı.:ı tip <lahilind tah~il edilecektir. 
"'~'nu r;ı ' - 8 l c,·ı~al;ldc 'c hirinci !'ınıflard:tu 

• 

• 

ıı (j ikincı 'l' lıçuıH: 

1: - ~:~ do:·diinc ı ~ınılta 
~ 1.H nuı11:1rı .. 

2• 

•ı 

2. 
1 
1-' 

Ilı 

~.l 

ı 1~11'1 

.11. 1·'fi1 
.ıoo • 

"' 4'i01 
28 ';":;i(ll 

- 'kMll 
J' 111.'0 i 
,,,, l '.!11\J 1 
.ıı ı.ı;;oı 

.HJl)t~ 

• .ı;;ıMI 
ı.oı M 1 
( ,()( )4 J 

IO~lkl 
1 2(11tt) 
1.J.ı()1 

ı ~O()() 

mul\<1,·yet <ılaııtartlın ve Sim~ırfardan. 

' • 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• ,, 
• 

,)dada nıuf..a,\ı.:t Gu.:ir \,... IT"tıl· ,c..,elı.:rin bnn,:lal'iııi i~hu ct:d\·cl \C\'hilc 111uay 
!Cl ola t .. :ilılcrdt: re .. · n cıd.ı \t:Znl" :'L' tcdi\clc..·ı·i hi%uınu il;ln \C rİl"a olunur. 

:ll nı:ırt fJ2.9 _ırihı hu =-url'clc LCZ.l ız tcdi\ı.:nin :;on ~ünlidur .\lua\·\TO 
nltiddct z:ırhnda bu \ılTL·tlcı·i tl.·di.1 c t.:tıTit:\ cnlerL' f ni5;111 9'29 t1.ır:hin<ll' Lic; ;ı;i..;Ji 
ceza tah:ıkkuk cttirılect,;k \C :ııtık ücreti kaYdi~c maaccza tah .. il olunacaktır. 
i:-hu il:\n senelik kayı İ.İl.'."n.:ti Jıı.: k.ız:ınc; 'cr·~i:-i üzc.-rinc nıc\ zu oda n.: .. ı 11 inin 
t di\<'"sı lı..i.zıımunun oda Uıalıı~.:ın reı:;ıncn :ıl:\kada.ı·lnr'3 tt·hlig-i n1ahi\"ctin<le1..1ir 

;\Juharrır!. Jak 1.ııııdoıı 

-100 
\Iütcrcimi. Celaleddin l·:krcm 

MACERA ARAYAN KADIN 
< ı kadaı kı aklın 

dan ~unlaıı ı:eçirdi: 

- Bu ~ece cibin
lik ~iz yata\'ım da 
h;iri~ ) arin heni de. 
tcda\ i et~ın!_ 

- 24 -
Y <1my t1mlt1r 
arasında 
1 lemen ıı •4am

oiaı. kar~ı ,·erildi, 
-Sıı·.ı d•ha iyileşen 
li'ı;dor, bany:ın ağa 

cırıın yanında, çadırda kılacak; ve 
wf;lc ilerliyecckti 

-1.ltm arıyıcılardan bir ıanesioi bile 

kı:narn. .. k ümidi olmıımıklı lıeraber 
e yapıp yıpı~klar, iyice ıra:ım!•n 

'&a:ıııu1-ldoMi. 

.\damu • \damla, zehirli dikrnledc 
a\·a;!ı ~ aı·alan:ın 'l'ahitililcrden birisi. 
\'P ümuzu ~işen zenci .. 'l'üdor ·· un 
yanında k"I" oriardı. 

Erte<i gün kafile hareket wi. Bakır 

onnanın her !·erindtn h~k1ran bin lıır 
nebat i<;ındc pek büyük lıir 7.0rlukl• 
ilerliycbihyoı-lnrdı. .ı:\ar ~ıra önlerine 
ce,im lıanyan agaçlan çıkı ·or. Ye 
kafilenin ,·olunu bag·Jı,ordu. 

.\Iüth~ bir Nızhk. Ara sıra, ac"ip 
ku~lar uçu~uyor . 

Birdenbire, ai(açlann dallan arasın

dan, bir yamrnmııı nre atladığı gö· 

rüldu; ve atlar atlamaz koşmıya baş· 
ladı. 

Kılarnz :;;.trley, kaHlenin diğer cf

ra<h gibi hayreıe düımiyerek derhal 

elindeki zehirli harbeyi fırlatmıştı. 

Yamy:ıın ~aeaklannı açarak harbe

<:en kurtulmak i<tedi; fıkır lahzcde 

yere yıkıldı. Uir saniye sonra Sarlcv 

İsmail Hakkı ve şürekası ma
lül gaziler neşriyat şirketi müdü
riyetinden · 

\ lalıll ı:azilerden Sclahlıatıın w ih 
rahim hı.:~ lı.:rin birinci k;itip adilli:!;in 
den nıli;addak :ıo k:lnıınc,el <ı~B ,,_ 
rih ,.c f:'.7'-t(l numaralı rnuk:ı,c.~lc nıu 
cibincc ~irkctin1izle hir v;lınu ul:lkaları 
l.;alrııadıı!;ı ~ıJ;lkadarl;ın.:a rn;ıllını olnı;th. 
üzere iJ;in oluııur. 

~ atn)·a1111n ~açlarından ~ .. ü.ala.nıı~ hulu .. 
IlU\"OrJ11. 

l~u genç lıir ,·aın~ arndı. Burnuna 
'c kulakl:ın:ıa yaban doınuılarının 
ku,·ruklarını KCf;İf"lni~; ho~·nuna insan 
kemiklerinden bir gerdanlık takmlştı. 
\'ahşi bir h3y\'a111 andın\·ordu • 

( :cnç ~ 3.ITI\"ttm1 nch:ıt 1Hlcrindcn 

ürülmiiş bil' iple ha;!lı> ar.ık kari lenin 

orta!'ına aldılar. 

Biraz daha ilerlediler-. KıLııuz alçak 

se>le dedi ki: 

Kabilenin bulundu~u yere 'ak-

la,ul. 

Bu sırac.l:ı uzaktan bir zil :->eda..,ı 

ak»etti. l lcrkcs lıir ande kulak kesil 

mi1tf. F:ıkat mÜ:'ltCrih oldular~ zira, 

vahıilcrin çaldığı bu :\!etin bir tehli · 

keri· ildn etmediti muhal-kakı" Yaın• 

yaml:.tr henü;1, onların mevcudi\ctindcn 

habcrd•r dct;ildilcr. 

.ı\rtık \'am,·:ı.rnl•rın küyi.inc i~·i4Z\: 

( J>l·:J .l·:S-ri\',\ ) raptu-u ı ;;· I~. saııi 
Salı ~ünü ı r tlc ( _s;ıın:-un . 'l'ıı·ahzon. 
'c l\atum) a 

• 1 kı· nı:ı 1 ıaf,il:lt ıçin c:alat;ıda nıı11n• . 
- ha.ne (l ,o\·d 'l'ricstino) Jjaşlıca :ıcanta 

~ııı;ı. 'J'cİcfon Bı.:,·o)!.lu 2 ! ~:- \ c ,.a 
Calaıa >01-;nında <alıık Sef;\nik lıon 
nı:ıl'~~1~1 hına~ıııd:ıki ,.<ızıhnncleı-inc tele· 
h•n Bcroj~:lu 2+()q \c ya.lıııt Sirkccid 
.\lc::-"adct hanındaki yazıhrı.nc~iııc mü 

racaat edilmesi. Telefon iswnbul'.!.l.' 

ı 'akla~ını:>lardı : l lornzlann ütüşii, kadın 
, 11~·garalal'ı. 'ı· hir çot·u~t;n aglayı~ı 
i~illiliyordu. 

'l'akip enikleri damcık yol biraz 
dııha genişle) ip çukuı•laşmakla lıcralıer 
büsbütün :::.arplaşmı~cı. 

Senelcrdcnberi ~·aj?;an Yaı;ınurlar Lu 
ince )olu ,;ımi kodem dcrinligi11dc 

kurumuş hır >el vataJ.,'l haline f(etirdi

ği İçin küyliiı müdnfna>ıdn ·o ni>petıe · 

kolaylaşıyorqtL 

' ' Seldon, ! arııındaki f(enç l.ızin ku· 

' laP;ına fısıldadı, 

Silahlı bir adam hurada bin ki
kiti'e karşı durabilir. keza ok Ye har

ı · .. ile mücehhe1. yirmi kişi uyni işi 

Jıiin:bi1ccchtir ... 

• Bu sırada birdenbire müthi~ lıir ok 

urtı alanda kaldılar Zira kafile 

' pdı. hndilcrini ;ın>ızın köyün mey· 

d;ıııind" huhnıı,lardı. metcr, YOiun 

oı tl .. ı kn~ Wn ""rncydanınd3n geçiyor· 

• 

:\IEŞl !Ut 

PRATTS 
• • 

BENZiNi 

Seyri sefain ı , _______ .. , 
Trabzon ikinci postası 

(RF:~iTP.\ŞA) vapuru IOİ<unun,ani 
Pcr~emhc ak':..anıı G;;ılata rıhtını1rl<.1Jn 

h:ıı·ckctlc [,Zonguldak. - incholu. 
Sino1l, Sa111s~ın, ünyL', l-';ıt.;u, ()rdu. 
Cireson, Tralıııııı, Rize]ıe J(idecek 
ı c L Of, Sürmen•-. Tr;ıhzon, Pulat· 
hane. (~i.rt.:::>on, ( )rdu.J•'at~a. Saınsun, 
Sinop 'c incholu J ';1 uAnl\ arJk 
~clccektir. 

İ zınir sürat postası 
(iZ.\liR),apun lT kılııun,aıı• ('tını; 

f 2 de ( :alata nhtıınından harci..ctlc 
( 'uınartc~i 1 O da izmirc p:idccck 
ve pazar 13 te izmirdcn hareketle 
Paz.ırtc~i Rclcccktir. \apurd;ı nıü 

kem mel hir orkc:->tra 'c cazbant 
nıc\'cuttur • 

1000 adet \°o!'1k çarıafı 

8(XI adet \atak \ÜZÜ 

EN İYİ -

CİNS 

lJ l.; litJ L" l"İ n <le: il 

:-:ı' ııııtıız 

ıııülıa,·aa olıınacai-ur. Talip olan 
J;ınn ni..imuneyi 'c ş:ırtn:ımcyi p.-ür· 
dükten sonra \'erecekleri ın:llin 
nuınunl."..,ilc hL·rahct' fiathırını l . .l 

k:lnun~nı Paıa .. ~iinü ~aat dortlc 
kadar le\ azım ıni.idlir!ügüne ~ctiı·
nıL·leri 

l• 

Oalata korrü başında merkez 

acentesi. Beyoğlu 2 il G:? 
Mes'adet hanı altında dairci 

Pıalısusada şube ace11ksi. btan-

hul 27 40 

BOl\'l'OH 

İZZET KAMİL 
Emı·azı cilcJi~ c, l·r\.'.ııg-i, yeni Ye 

eski hcl.;nµ;ukluı:ı;unu c:-;a..;lı tcda' i 
eder. llahçc f.;ıpı . ~ckerci 1 lacı lkl.iı 
kru~ı..;,ındcki ;ıpnrtnıanda ·2 den {ı.~ ~a 
k;ıdar. · ! 

ınu~. 

Yam) am k;ı<hn laı-ı acı çı~ııkf;ır ko 
pararak t,:ocuklarını kapınca l:ıçcılar. 

(~eldem) un ';rdiği kumanda iize. 
rine 'ilahlar patlamağa başla) ınca haq> 
derhal biımi~, ortada tamyaınlann (\e) 
si lıi1c kalınamı~iı ; ~falıii he~ :ı.1tl ülii 
mü~tc~na.; Yaralılarına gelince onları 

kaçırabilmi~lcrdi. 

I' afileden ise yaralı ve ya olü yoktu; 

Jan la Şeldon <ihirbszm kulübe;ine 

girdiler, 

!'unga- i'ungahlar I• Tahitililer kı· 

zıştiklan için yamyamlan takip etmek 

btediler; fakat Şeldon hıı·akmadı. 

Jan da aynı fikırde idi. 

. Şe1Jon dedi h 

• • Beyazlarm lıa~lan•ıı bulursak 

köyü yakacığız. 

Ve klavuza dönerek sordu: 

- kelleleri ncrde bulııııfız? 

- Şüphc>iz sihirbazın kulübc;;indc. 

oc,'1'011 Saat•i11 ifrin (111·1/i·.~i 

6 mcı s:ıh.'ed~ 
5 inci « 

-4 iiııcü « 
l iincti "' 
2 ırıcı 1 t ıw. 

" " 

Kuıı.ış 

·ı~,5 

2~ 

40 
{ı0 

1 ()() 
200 

1'elgraf: İstanbul saat 
İl;iıı ıııulıteı·iyatın.ı dikkat olun· 

ınak!a lıeraber bu hususta 
ıncsfıli)'et kabul edilmez. 

Oazdeınizdc inli$ar eden bütün 
razılarm Jıakkı mahfuzdur. 

A!)on~ :o;<\itları . 
\ il:ıwtkr içiıı · Smdik 1700, altı 
a}'lıJ( CJOO, iıç .ıylık 'iOO kunı1tıır . 
: .cıırlıi ıncınh:kl'tic;· ıciu; Sçı eh\ 
:ıoıro, altı aylı:, ıooıı, ~ç ay ı:ı 

()00 lttıl'll>jllllT. 

Takı·inı 
( ıüneş :- 2'1 
Üi!lr ı_ r~ 
ikımli ı .ı. .ı~ 

Akşam --ı tı .'!i 
\ ;ılsı •• ı8 ~8 
İ mı; ak ~ • B'J 

Mes'ul Müdür SELiM RAG iP 

Kfn·ün en hü\·ük l..:ulul :-;i onundur'. '." 
Sihirh;ızın kullihe;i. fillıakik Jigcr

lednden lıüyüktıı.l'~zla olarak kulübe
nin ccphcs;ı ~·ari in:-:an. Yan hay' an 
acaip bir takım ı-c;imlcde behimi 
şch\ et \"e cinHl n1an:t.aı·Hlannı gö~lc· 

riyoı·du. 

Bunı~ı ya.n J\ar~ınlık biı' ) erdi. (Jr. 

tada lıck;\r delikınlılara )aotık hizıne. 

tini gören oduıılor. lcnarlarda agal;t•n 

yapılmış kaba saba ve murd.r bir ta

liınmabııtlar.•. arılı, ~ . . ~ 

1 haas p;s ve müteaffindi. 1'uru-

muş balık kuynıkları, iyi temİ;denme

miş köpek '" ıinısah başlan bu pis 

kokuyu tehammül edilmez bir hille 

getiriyordu. 

Kulübenin orta;ınde, hafif hafif tü

ten ateşin ününde, küllerin içine ihtl· 

yar bir adam ' oturmuştu, 
s~ adam fevolılde ihtiyardı. 

["-1ıbadi var] 
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