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4 üncü Yıl .\~ 1 :ı T l * * * AKŞAMLARI NEŞROLUNUR * * * 

Yunan ordusunda hizmet eden (18) hainin vazifesine Yu ~n 
hükumeti nihayet mi vermiş? Verilen isimlere kimler dahıl? 

Ekmek işi öyle bir muamma ki ... 

lliI@llil~@iill~illThilWOlf ... 
18 para kara karşı 2 ku
ruş z;yana dayanılır mı 

Emanet 
' ft rt u et 1 a ra 

hir eknwk ı 
i<:.in ( 18) ım
ra kür hı • 
rakmakta j 
nerhi hım:: 
uöre lıc•,mıı
lamakt:utır , 
Hallnıki hü
li'ın l'n·ııı(•ı • 
Jaı·ıu ı (• ;: -
ın eklerini 
hakkallara, 
tablaki\ı•lara 
sa Ltı r< 1 ı kları 
t'knwk ha_ Fınncılıır, lıakkalfanı iki kıırıış ıwksamrıa 
sın·ı ı· 1 rıasrl ekmek scılabiliyorlrır ... (_ \tt•\. 

}>aradan iki km•usıı kadar kür Yerdiklt'ri <lı• nıulıak -
kaktır. Uir cknıe.ktt'n ( t8 ) paı·a J,;\r etnwsi hlıını 
ırell:'n hir fırııwı, haşkasınıı ııasıl ol ur da iki kuru::; 
kar lnrakır't Eınaıwl im mes'l'll' lıakl.:.ııula tahkikat 
yapmalda, hütiin l"ıı·ııwılaı·ın hile• vaııtıl.larnıa dair 
ileri slirüll•n idllauııı ıloi)rıı olup o'ıuıatlı!Jıııı tesı>ile 
.;alışmaktadır. )lanıal'i Y•lzivelin hir ilılikiirııı nıeyc·u
diyeliııi ispat <'lfİıJi jlÜl'Ülıl~Pkt<':IİI'. 

Doktorlar grevi nıi? 

Yarınki içtimaın 
pek hararetli ola
caeı anlaşılıyor 
Etıbba Muhadenet cemiyeti ,ann 

Türk ocağında fevka!Ade bir ıÇtima 
okdedilecektir. Bu içtima, merhum Ne
cati beyin ölümünden sonra doktor
lnr hakkında matbuatta görülen neşri
yat münasebetile yapılmaktadır. 

Ç',ok hararetli olacağı söylenen içti
ma saat " 10,5 n da başlıyacak ve 
oıı;leden sonraya kadar sürecektir. 
Daha eve! cemiyet lıey"eti idaresi 
toplanarak müzakeratın ı..rzı cereya
nını tespit eyleyecektir. 

Jlu içtima doktorlar arasında pek 
fazla aliı.ka uyandırmıştır. O kadar ki 
cemiyete dahil olmıyan bir çok dok
torlar bu içtimada hazır bulunmak 
ar7.uSunu izhar etm4ler, kendilerine 
neye iştirak etmemeleri şartı ile hazır 
bulunabilecekleri ceı·abı ı·erilmiştir. 

Doktorların bu fcvka!Ma içıimaı 
münasebetile bir etıbba grevi olacağı. 
baklanda şayıal:ır deyeran etmekte,bu 
nun yalnız gazeteciler için yapılaca•ı 
da sörlcnmektedir. " 

Etıbba muhadenet cemiyeti reisi 
Neşet Osman il. bu mes'clc hakkında 
bir muharririmize demiştir ki : 

lliiylc bir şey mevzuu balıs 
olaınay. ili• ceplıclerd~ dü~man asker
lerine bile bakarız. \'azifc başka, 
meslegi hukukun :ıranma<ı mes'elesi 
gene başkadır. 

Balıkesirde iki kadın öldürüldü 
Bundan bir kaç gün c\"el Balıkesir 

civarında Havranın inönü köyünde 
1'1EŞHUl~ ALE'l'~ 

Zifosa mey-
YURaHİSf anda grip bir cinayet olmuş, Ali isminde birinin 

.ıe\'cesi annesinin yanına kaçmıştır. 

dan verıııe
mek tecrü

heleri hueü11, 

ÜW111olı;[ Ye kamyoıılar İ<'İn n·c-. .. ~ 

tirilcn zifo.' dü~maııı la<tik 

Şdırnmaııcti tarafından, kam
yon Ye otomobillerin t:trafa zifo; 

~ıçratnıaması için getirilen alet 

dün, :ın\ıalaJl iıkiılcrck açılıı~tır. 
Bu gun bir ctlaıy :ırazöztinc 

takılarak tecrlıbc cdileccl, olan 

bu alet madeni bir ~ey drğil, te

kerlek şeklinde bir :ıa,tikt r. Bu 

lastik otomobillerin tekerlekleri 

etrafına Ye hem iç, hehl dış ta

ra[tan takılmak surctile btimal 

edilecek ve glıya etra[a çamur 

S{Çrııtınıyacaknıı~! 

il Son Saat 

SİNEMA MÜSABAKASI 

l!J[!]~[!][!]m:J 
'sim ve a.dresı 

Atina <J - llang hastalıjtuıdan Ali kaynanasına müracaat ederek 
sonra gri11 ~algını baş göstern1iş karı:;ını istemiş ise de a.lma;nış, bunun 
oklugundan hir çok >ıhlıi tedbir- üzerine tüfeğini kain ulidc>ine çeYi· 
lcr alınmı~ur. :\ luhacir ınahallelc- rcrek bir kurşunda onu, diğer bit• 
rinde lıuo;u'I tcdahir ittihaz edil- kurşunda da orada bulunan diğer bir 
mi:-:.tir kadını ül<lürmüs,tür. 

·~~~~--------------...;.....~~~ Prens Seyfettin ve mahkeme 

W/~rnU~lfü Ilt~lf@lf 000 

P. Seyfettin, annesi 
tarafından vasisine teslim 

edilmeli imiş! 
f,ondrıula hir daru'::''::'İ -

J'atla 2:0 sPtll'ıl<'n fazla hir 
zaıııan l;ahlıklan sonra 
va\d('sİ '<·n·iyan hanını 
tarafından kaçırılaı·al, is
tanhula ııclirilen l'rl•ns 
Sevf('( ı inin, l\J ısırıla haııe
da;ı azasına ail davaları 
riivel Nlen Ualal ruccli -
siı;de !JÜrfılmeklc olan 
ıuiihiııı bir dıl\ ası Yarılır. 
Un dı\\"anııı hedefi, Prens 
Sevfellinin hacir altında 
buİuuan serYeliııden isti
fade etmesidir. Prens Sey
fellinin Yaldesi .~eYeivan 
hamın lat·afuıdan açılan 
hu daYa ile Seyl"etline 
senevi ( t t0,000 ) l\lısır 
lirası bağlanması isleni -
vordu. Balat ınerlisi bir 
karar verinciye lmdar P. 
Seyfett ine şehri ( t 000 ) 
!Uısır lirası ba\f lanınış ve 
karar itasını bu avın me-• 
haılisine talik etmişti. 
Geı;en ı:aı·şaıuba yünü 

ıiıPclis bu kararını ver -
mişlir. 

;\l('l'lis, ı•,·ı·iHm lıanııııııı 
' P. S('yl't•lt ini, nnnnailı•v -

lıiıı Yasisi olan Pr<•ns .Mc·lı
nı<•I .\li İlırahiml' tl'slimi 
kap ('il irfini lwntn ile • • 
J•ı·eııs SPyl'Ptlinin Jıer av 
alaea{jı tahsisatı tavin et-
ıni,lir. · 

().la:tbdı :! 11..:i ı-;alıi1l·d(• J 

Niçin dilenirnıiş? 

- Çalışacak yerde di -
leıııneklt'n utanmıyoı· 11111-

sun't I\için dilenivor .... un'! 
- İçmek için! • 
- Hay utanmaz ha)·! o 

15:-------11 
Jhsırdan alınan rualiı -

nıata görl' verilen kararda 
~evcivan lıanımın lıüt ün 

da ne deml'k'! 
- Ymıi İ<'iıll'<' ılill'll • 

' 
uwkten utaıınııyorıım tla 

ınalalihi reddolunmu~tur. onun il'iıı ılikııi~ 111•11111! 

Kapanan eczaneler mes 'efesi ... 
Meraklıları neş
riyah pürüzsüz
çe dinliyecekler 

Gene taze eniyor 
Bir taraftan da Rum ecza
cılar Yunanistana eidiyor 

Bir müddet eve/, Radyo 
neşriyail esnasıııda yapıları 
Telsiz ııııılıa/ıeratıııw radyoyu 
dinliyenleri Jzaç etli.iJ!11i ya:
mış ve yaptıgııııı:. talıkıkalla da 
bıı i:acatııı salıil telsi:. telgraf 
istasyonu larafıııdarı ika edil
diğini öğrenerek buna mey -
darı ııerilmeıııesiııi leıııe11ııl 
eyleıııişfik. Aldığımı::: ıııalıi.ıııa
la na:.aran ım'ilıabere ııııı,{t• -
tlişi Keraıııelliıı paşaııııı _riya
setinde içtima eden ldsı: lw
ıııis11oıııı radyo ıııeraldılarınııı 
ar:::ıılarım nazarı dikJ.-alc alo
rak bu izacala nilıayet ı>erl'
cek bir karar ittilıa: etmiştir. 

Eczanelerin tah
didine ait kanun 
mucibince kapa
nan eczaneler mes' -
elcsi son günlerde 
yeniden tazelen
miştir. Bu meyan
da bulunan ecza
cılardan bir kısmı 
Devlet Şurasile 
B. 1.'ıl Meclisine 
müracaat ederek 
tahdit ve kapanma 
muamelesinin ka
ııundaki şartlara 

uygun olmırarak 

) apıldığını, bu işin 
tekrar bir gözden 
geçirilmesini ileri Kapanan eczane sahipleri 'Devlet 
sünnüşlerdi: Şurasına da müracaat ettiler. 

Bu karara riayet. etme!' 
zarıırcliııdc olaıı salııl tclsı: 
istasyonu lıadeıııa radyo neş
riyatı esnasmda mııfıabcre 
ııapııııyacaklır. 
·Her gere saat « 19 «30)ıdaıı 
saat c« 24 »de kadar lıiç bir 
telsi:: islasyoıııııırııı :arıırel 
hasıl olmadıkca ııııılıabere 
yapmaması feııiin edilmiştir. 

llaber aldığımıza göre, eczacıların Bu mes'ele meyanında asıl şayanı 
J\!eclis ııezdindeki teşebbüsleri, meb'- dikkat olan nokta, Rum eczacıların 
uslarımızdan bir kısmını ciddiyetle 1aziyetidir. Bunlardan 30 Rum Yunan 
aldkadar etmiştir. nu kin ,_·akında Bundan maksat, /ıalkııııı -

:.ırı saat « 23 ııe kadar Osııırı-
-v liüklıınetine ınünıcaat ederek kendilc-Meclis hey'eti umumiyesinde tetkik 

olunmasına kuvntle ihtimal verilmek- rinin Yunanistana kabul olunınalannı 
<edir. Ye orada ceza.ne açmalarına mü;aadc 

diğer taraftan bir kısım eczacıların ı erilm;sini rica etmişlerdir. 1 unan 
Sıhhiye Vekılleti aleyhine Devlet Şu- hükCtmeti, Rum eczacıların bu arzu-
rasında aç11kları damlarda intaç edil- !arını derhal kabul ederek kendilerini 
ırıek üzeredir. 'Tunanistana ça~ırrnıştır. • 
TEFFİZ VE İSKAN 

Yeni hey' et
ler emvali 
metruke ar
ayacaklar 
Tcffiz komisyonu, nıcsaısıııı 

yakında ikmal edecektir. Tcffiz 

ıııuanıeLitının ııeticcleıııncsi, ş<.:k
rinıizde W! Yilfıyet müllıakatıııda 

iskiııı \•aziyetini temaıncn göste

recektir. Bu suretle iskiıııdaıı 

hariç kalacak bütün emrnli mct
nıke hazineye intikal edecek ye 
tchf ive cclilcccktir. 

Bu netice anla~ıldıkıaıı soıır,ı 

m~ktum cım·ali metruke blıp 

blnıadıgı tespit cdi.lnıck üzere 

sıkı bir tarama aıııcliYcsiııc bas-
laııacaktır. · · 

Tarama ameliyesi için müte

addit ye alakadar ınümessillc
riııdcnınıirekkep muhtelif komis· 
yanlar teşkil edilecektir. 
- Bu komisyonlar, tapa Ye 
ıııali\·e şubeleri hıyı.ıdm _ 

na, zabıtc tahkikatına istinaden 

Ye aynı zamanda her semtte 

ıııehallen tetkikat yapılarak fali

yette bulunacaklar, mektııın 
cmYali metrukeyi meydana çı
lqracaklardır. 

Her maliye şubesi mmtakasın

da bir l;oinisyon teşkili ınııta
sayvcrdir. \' ekiılet bütçesinden 

bu komisyonlar için tahsisat 
alınacaktı. Eııwali metruke ida

resine nıektuın oldukları ihbar 

edilmiş bulunan bir çok emlik 

vardır. Bunların derecei sılıatı de 
ayrıca tahkik edilmektedir. 

Vaktinde müraceet etmiyenler 
Bazı esbabı rnücbircyc meb

ni a)ın birine kadar cnakı ı:ı.. 

sarnıfiyeleriııi iskan müdüriyeti

ne Yermemi~ olanlar Ankaraya 

bir bey' et gonJercrck Dahiliye 
Yckaleti nezdinde işlu-iııi takip 
ettirecek Ye bunbnıı kabulünü 

rıca cclccclckdir. 

Mürıdercat 

2 - nci sahifemizde: 
Telgraf haberleri, Poli; haber

leri~ , .. e saire. 

3 - ncü sahifemizde: 
Günün tarihi, Kari slituıın, Scr,eri 
hayat, Karanlıklar içiııt!e Ro
ğ"a:r. hojtaza. 

4 - ncü sahifemizde: 
Bir m-uç 1-iil, Seyit .\li rci,. :-ıahil 'l'cl:;iz telgraf i~ta:'\Onunun 

merkezi 5 - nci sahifemizde: 
Sinema ,[inıııu, Saut on üçli 
hiç çalar mı? Uliııya ötıuııı.ı 

niyenin neşriyafım, (( 23 »len 
« 2-1 »de kadar da A11rııpa 
istasyonlarım11 ne ş riya/mı 
radyodaıı pıil'ii:sıı::: ılinleme -
/erini temin etmektir, 11e şrlb-. 
Jıesi: şayaııı şıikranılır. 

.. 
• • ' - ~~- • . l .. - . 

YENİ MÜSABAKAMIZ 
Filim san'atkarları içinde en fazla 

kimi be[teniyorsun.uz? 

\ 

J 

29: SESU HAYAKAVA ;o: LiL \ ;\:'\' Gi Ş 

Sinema meraklısı karileı;imiz ıçın yeni bir ınüsabaka 
açtık. Otuz kadın ve otuz erkek resmi koyacağı?.. 
Bunların içinde kimi beğendiğinizi bize bildireceksiniz. Etı 
çok beğenilen kadın ve ya erkek aıtiste reywrmiş olan ka· 
rilerimiz arasında çe!Jlecek korayı mlitea!Jp birinciliği 
kazanacak zata şehrimizin büyük sinemalarından birinin 
(6) a) !ık abonc>i, ikinciliği kazanacak zata (3) aylık abone, 
üçüncüden onuncuya kadar (l)er aıtık abone verilecek-tir. 
Her gün ilk sahifamızda bulacal!;ı.nız kuponları biriktirin 
ve n:.u<:ılıabnın nihayet buldub'll. glin bir tane•inin üst(\. 
ne ı<ınınİ7.İ , Jdresiuizi yazarak en fazla bei1;endiğ'inil 

·'""at :ınıı resmi ile hirliktc bize gGnder riniz. 

l 

1 

I · 



' ') :..• 1 J..ıt 

• 
verı_ - r 

,,,.~ 

ve ve ·~.e '."" 
Eve'ce ınüıki'e ve • 

ya ın İ_'<" ı.ıiif tti .'eri 
taraf ır l.aı. i t n el 
çektir

0

kı. fal, at nuı

h< kcnıc. n neticesinde 
bc:r~1et 1 n Jaı m._-

' ~ 1 1 t 
nıu.·,a;, ... ~ ·ayı tıevıe e 

· ınü · caat ederek e
velki vazifelerine i<ıde
lerini istcnıişlerdir. 
~urayı devlet, beraet 

ettiklerine göre bun
ların yerlerine, nı 0nıu-

• 
rin kanununa tevfi -
kan, karar Yenniş ise 
de bazı 'ekalctler bu 
karara itiraz ctn1ekte 
ve bu kabil nıenuırlar
dan bir kısnu ile ça -
Jışnı:..k iınkfını ohna
dığını beyan etınek
tedir . 
· İstanbuld.a devair 
ıniidürlüklerindc bulu
nan bu kabil zevattan 
bazılarının ise yerleri
ne iadeleri takarrür 
etnıistir. 

Ayıp şey? 
İki kadın mahkemede 

Feriköyünde Ayaz
ına caddesinde sakine 
Ccnıile Hadiye hanım 
avııı nıahallede sakine 

• 
Enıine hanını aleyhine 
bir da,•a ikanıe etnıiş
tir. , Hiddeivenin isti-

• 
asıııa göre, Enıine 

'tl 110·111 . r 
->c · ülbedayiin 
bacası tutuştu. 
Bcrek-t ver-

in 1 ••• 

ıl 1 de, Darulbe..; •. 
n '- a.c..: ı tiltı.:ş

haher w•ilcrck 
t.r. ı:..:.Ji"cni:ı len ... •: 

1 ı r , 

rn \C e 
j t'ı 1 ıt o : 1 

-na" '-1 \ ı 1, ·rı.Jm mL~ i>ı lur:nacı 

•a knn <ı:· /.ı ı halk heyecana 
du~ar < ıaca. 'c esa,cn kapılın pek 
m t 

1
1Tll " hı 1a.dan k.:ıçm<.ık ist~ 

'· ı , >r ında l·elki de kazalar nıku 

1 llç düşman ge
ce/eyim karşı .. 

!aşınca ... 
Ik zı ta ·ltur;ın ·~ kır, ~ofor urı, 

L\ taf r< ... L"c""I .... -ınde l>irbideriTc 
k ol , uç ~ ,' <' ın ' ~anı K ·. 
t1 ı 111 c · 'de,ındc hr •la mı !ar, hemen 
k \ f;Jl" ba~ ~ışlar lır Ka"·gacıla.r 

g" lr• \' gu, t•ıktcn sonra bıçaklarını 
çıokmış!er, Nr'>irlerini bafü surette 

1 yarafamışlardır. K"' gacılar yaknlanmışnr. 

f 

Karı-koca kav-
gasının sonu 

Kar•gümrıikte Bostan sokağında 

2~ numa,ralı c\de oturan koltukçu 
lla<an ılc zevcesi 27 yaşında Zehra 
hanım ka,ga etmışlcr, bu sırada lla
son ze' cesini lıoşıvacaj!;mı siiylcmişıir. 
Zehra hanım bu sôzlcrden fazla mü
tec<sir ol'tluş, tedarik ettiği süblime· 
ı i birdr"l içmiştir. Sancılar içinde 
kı,·ranon Zehra hanım muse\İ basta· 
ncsirc kaldıı ılmı.ıtır. 

Elbise hırsızı 
Çakmakçılarda bıiytik yeni handa 

clbi,eci Ohanesin dükkAnına hırsız 

girmiş, lir bulye müstamel elbise 
çalmışnr 

Fatma i mindc dir kadinla Oh:u,ts 
isminde birisi derdest edilmiştir. 

Bir çocuk daha bıraktılar. 
Koprunii~ fo.adıkt-5 iskeie ınin ka· 

dmlar mahallme du-ı gene 1:-ir çocuk 
t · edilw. tir. Kuçuk bir paket ı;ı'bi 

anlını~ olan ıirın; g"',Jük bir hı: 

çııc< ~u olan nt\Zat, t İP kadın tar.tın 
ı'arı zabı eıe ~. e ıerılmıştir. '\evza
~m ,ın. Jı!_dc, balıa•ının isn i i'iecari 

nı)ı.: ru c:c' l),,ıulaceZt\'e gön
c: .. .ılm :-.ttr 

Hu hırsız kiın ? 
Durdu lCU \ akıf ilanına >C n za. 

m.;..r'!arJa tir palto t-ı~ızı dadanmıştır. 

Di.n e " hm ~ u; ac~r.ten :ı pal 
ıc sııı J çalmışrır Jiır<• .~~ palıolan 

u ... :u te \di~İ z:ınnetlihııektcQr 

r.ı~z u ılo/ı ----
Müddei umumi 
müta aasını tes

pit ediyor 
Kcıııımsıı- lwrckell,·ri11den 

ılolııyı ieııkıj eılılcıı J\wlriye 
lf. ile eji·aılı aiil•8; l L dijjer 
ıııı·p/-ıjlar lıııklwıda mıidılei 
ııııııııııilikce cı·::rı lalcpnaıııesi 
hrı:ırlarııııııUmfır. !Jıı yıirı bıı 
eııraf;ııı ırıııslııntikli[je levdiı 
ııııılıleıııclcli r. Son yıin/t'rde 

bıilıin meı•lııjlcır lwkkrndıı 
ilılilıiltan memııııiyet kararı 

ref ol ı ı İı 1111ısl ıır. \lcııkııflıırdıııı 
Keıııal bey lı<ilıi Cerr,ılıpaşıı 
lws/ a ııesiııcledir. • 

Gümrükte 
is!ahat 

C jmruk'e dckı i 1:1' atı de\·am edil· 

mc tcdir (, ,;ı:.t:ı. salur ~ .... mri ~unun 

:ığ"ı~dan •nnra daha bır ç >1< gi.mriık 

i•lllı " );1p1'Jc~j\1 \'c bu meyanda 

i:;t!nl,ulda l ul !l g .ımruk ıcmurla 

r ~dan tir kı Jı~ır \ .• d. lu a r~kl~ı.. 

kceği sovlenıtmekteuır ) eni .\!Lidiı•ü 

umum! lh"1n hey gumıtık şuabaooıhn 

bir kısmını daha Jağvc::--ek r:ı~av\·""

rund.ıdır. Ihsan bev bu kad~r va<i 

tcşkil:lun lüzumsuzlujtıına kanidir. 

YILAN HiKAYESi 

lltısya~-a il1racat 
işi lı~lla itirazları 

• 1 
ffillCl}) : .. 

Ru•yaya yapılacak ilıra•·aı tcvzıaıı 

İkıısat vekaletine• ıntao; edil<lib-i 
halde tacirlerin şikayetlı·rı el'an hit

memişıjr. Dunkü ticaret o<la.ı.,t ınt·cli
~ınd,.. bir taı.:ir tnrufın,Jan verılt·n 
yeni hiı· itiraz. tc~kcrr~iıul~ ~unlar 
söylenilınektediı·. 

-:\, Vesikalar .. ~ulaktt <lııfrıtılır gılıı 

hı•r kc<c verıldi. 'IOc•~t"'ffilZ Rıı'l" 
içııı J 80 lıin liralık mal h:.z rlaıııı;tır. 
Bu bııİnı ıçııı hti}uL bır arar ol
uıu~tur Otla.. hu tcG:kcrcııın kıraı:;
tinden son.a ı •. c•'rle hakLmd.ı bır 

karar lttıhaz etmenıiyt. \taln·z te,.ke 
ı reyi Vei<llete g• nılerını)" ~• .ır " 
mı tir Gorili r ki hu srnr. Rıı .. 'l 
,?-.rac~tı ir çr k w..a. :.ı-.th. 1 ,,., halı.l 

~ok L rh oıın bu .,ııe 1abıl !ar 
el' an 'ozj!e< mcıııcLt,diılrr. 

tti~ ., c:atan ~..ıır .ıdam.:ı ını....Ut: .dir. 

Lizun muudcuen· ( i 1 u adamla 

ot~ı ! n1aktaı!ı:, ı.: t l sa eı.;._ i.:i -nuı. ..... 1 

ha: clenn sufl! ha~anndan kurtulmuştur. 

eçe '<rde \li efrndi. :n \nadolu· 

dan a.ıl ze\ '""' ı;dmış, \ i etmdi de 
bu '.ızı) et karc:ı c:ında 'TICt" c~in 

J...(&:ım ~ı.:'di .. '" tık lir. r. d ... or ... r 

Fırffna bitiyor 

Şimdiye kadar 
mühim bir kaza 

olmadı 
Fırtına dun akşama kaıfar şiddetini 

muh::ı~ıza etmiş, ~c ı.\ln.rm:ırilyla Kara 

ve \kdr• ,ı, •de ki endişe ziyadeleş· 

miş. f4 "'tPum•za ı;elmc:si beklenen 

vapuı·lar hene'. gelmemiş, hareket 
edecek ıapurlaı- da fırıınanın sükOn 

'mtrr ı ı~i~ beklemek mecbur'\ etinde 
kalmr ıarı.. 

\lam_,; tu ç:un ha\a durmuş ve 
ak ne h~rek<t edecek \apurlar için, 

ne .ı~ 'olıfa elanlar için tehlike kalma· 

mı; . Fırtınanı"' devam ettiği şu bir 
kaç gün '-•· fında lehtilhamt hiç 1:-ir 
kaza b"cri nlııımamıştır. 

Rumlar ve .. 
Yunanistan! 

Sene hası dolavısı ile 
• • 

gene bazı runılar ta-
rafından Yunanistana 
tebrik telgrafları çe
kildiği haber alınmış
tır. 

. Prens Seyfettın ve mahkeme 
( ı nl'ı -alıifoden mabat] 

Hu tahsisatın neden i -
harı'!. oldu\ju ve kimin 
tarafından ahzü kabzeqi -
IPı•ek P. SPyf'cllinc Jıaree
dilPı'PfJI lwnüz anla~ıla -
nıamı~tır. , 
~inuliy~ kadar her ay 

.llısıı·ın lstanbul konso -
losaıwsi, .:\cvdvan luınııııa 
bin .llısır llı•asının tesvi -
yPsiıw tavass.ıl ediyordu. 
Hu ay ha~ında da bu ıneb
laijın t<•syiyt•si için icap 
Pdı-n nıuaııwle hazırlan -
mı:;; ohhı(ıu halde .'Uısıı• -
darı paranıu verilıucınf'si 

il;in halwı· g.-lnıi~, ,bunun 
iizPl"inı• ııara vPrilmemis-. . 
lıl'. 

\ akıııda, H:ılal mel'lisi 
, laı·al'ııulaıı "'-'l'ilt•ıı kararın 
tafsihHı aııla ıhll'aktır.Jla

nıafi, hıı lrnı·arııı P. Sı•v -
l'Pltiııiıı IPlıimlf' olııı:ulİ(Jı 
~illlflİllPll ıJP t><'k a::::ikfü• 
sııı·ı-tlP anla::;:·lıııaklıulır. 

İsfanbulda 

1

. Yunan tayyare 
biletleri! 

\r. • adan v;clen bı haberde, Y •. -

• 

hanım, kendisine ala
ın._leinnas 'Sen ı;ocu

guı .• ı ı "inaseb'-'tte bu
hu' u nI \-Ol .• un> dive na
ın htına dokunacak 
ınalıiyette agır sözler 
sa ·fetn1iştir. ~luhake
nı ·ye ~akında başla
nan f ·h ·. Gündüz hırsızı mamız.ı ıiınk. n ) k ·ann lıi• ııda ı 

nan t ' .ırc ccmis~ti pı,ankı>:::ıuna aıt 
bilcıleı n -· tekrı imnl eıiıldiği \e 
<aı-'makta ıkcn yakalandığı l'ikli•ilmck
tcdir Tah · k <cuc Bedia hanımın e"lne 

dun g re g" HdLİz hır<ız g;. mı<. Cl'de 
eli ıc gecen cşı a\l alıp gotiırmuştiır. 

tııta)İf1" orada t tur, dcmışr• 

\. : • '-'Liphl· ızcr'nc ı;cıı.ıı· koL-•k\"ll !\rap 
' '" 1 ız kıro'ı 1 fu.c~İ:l alcıhine llalit tl rde>t cdilnı:ştir 

llu istirokın ilıride keodi , i s Jrti· 
lele Mtrtiklil'cCej!:' c ıdi,e ' Adilep 
\ e .. c duşurmuş \ c k L .... nı:J.51z kt:ndi. 
~ir i uo.rnıştr· 

,ı r m sa,\ moı" ın açtı~·· da 1 1\. 'e _Jen kendı'nı' 
\ 1 h t:[ 1 L. n1u • I' f ~I LJj İçecelı kan arı-

t m lh da\a 1 da tam ıki gun 
1 o" 1-lu"rdu''? 

rl ' c -tc ı lU iı tu ır dttrn. fUı yorlarmış! 
1 

ı·~ · ı tuk pek m~him \C alima
r.c T J ..ı f !'I tcı Cur"'C cC..nız~ di}C 

re m e c\J kendine !U}durmu~[İ.tf 

f ı Ti m llanıı: bı me hur nuıku 

hıt ma crc:kıc-ı •cnra M im mı-ter 

(1 '" 'mı•) hukmumı <ait mu lanın 
.ı. 

l>unku r. hamızda.. Tak imde Fıru· 
ı .. t. ıulb<ntçı sokağında ı turnn Adile 
i mındc bir kadının ınııhar ettiğini 

ıazmı tk. Bu genç \e güzel kadının 1 
nLharı <cbcbı hakk 1da aıdığımız 

m:: ılmat şadur : 
.\dile, \ 'i efendi isminde ~cypr 

\ahan 'c \ c.rgi -=•ninı.lı: ıki ~ır

arkadaş Gal .. :1 1'irah•'c <okaj!'ında 
Ahmedi" kahH <inin ıinu 1de 

.\ccrk kan ara oruı.! di~erek 

baj!;:·m· ;!ar \C kah\ c··ın camlarını 

kırını '.ırdır ,\ ~ıaarlzlar de' dc<ı olun 
IDL-('laıdı, 

/ ./ ,, 

1t~ u lj C n N ~ M~HA~ıııu, hanıul, nıukabelede 
bulundu. 

d~ h U { M.TIJRIWf. - Şüphe yok efen -
dim, şüphe yok;yüksel
mek için çahşmak, 
yorulnıaksızın çalış -
n1ak hizını. Cenabıhak 

-86-
- Buyurun, beyefen

di, buyurun, kalemi de 
bizi de unutt,unuz. Kı
sa bir n1ektupla sıhha
tinizi bildirınek te n1i 
yok. Bu nekadar vefa
sızlık? 

İltifat ile, ikbaldide 
katibi karşıladı; t:n şe
refli yere oturttu si-
~a:·ası~ bizzat ak""Ş 

verdi. :re ınüdürüne 
1!Öı.. t:rı11~dip;i lıürmet

]ı·r1, hi7n1:.'.tlcri hu ser-

sen1 k<itip hakkında 
ibzal etn1ekten çekin -

vücudunuza kuvvet nıedi. Onun, bütün bu 
nc\'azişlere karşı ham- versın. 
lei ulada yaptığı şey, Bir iki söz teatisin
nıahut şarkıyı teren- <len sonra Hurrenı, 
nün1 etnıek oldu: kalktı, oturduğu ka -

- Evet azizinı, dedi, nepede bir kaç gazete 
ka1en1e gelenıiyorunı. hıraknıı)tı. ~luhasehe
Bu gidişle gelmek inı- ci, trazeteleri görünce 

seslendi: 
kanı da yok. Adanıa - Beyefendi, gazete-
beda va rütbe vern1i - lcrinizi unuttunuz. 
yorlar, çalıştırıyorlar. - Ba)k<'ttip hcv. ha)ını 

?\luhaseheci, sahurü varını cevirerek - yinli 

'J" rl< 'ede pİ\ a ıı lı.ıkkı münha· 
1 

!IOtran 'l'tirk t1.;yvarc ı.:cıni~ctine aı~tir. 

'

. Bt: sahte hilc:r1t·ıin tcda\·iilii c:\"t:h:e 
asıllaıınm da i-taınhulda <atr!dıjtını i>pat 

etmektedir ki ;aıanı dikkattir. 
' l\arilcrimizin hatırındadır- Bundan 

1 

ikı, ü~ a\' C\ e:l Fc:ncı· kiJi:::t:~inin hu 
tiletkr satmakta ohlıığnu \azmış 'c 
naza ·ı dıkkati cdhtlmi~tik. 

() zamar'~i ":!liH.tdcaınııı bu habLr 
ıspat etm < olmaktadıc. 

1 Bandırma ve Trakyadan kuzu geliyor 
lla) \aıı !:-orsasına kuzu gctiıilmcğc 

Başlanmo<ıır.Tekıuk Hor ada muamele 
gören bu kuzaı.ıı· ck>criyeılc ilandır 

ma \ e Trnkı a tarııflarıııdcn gdınckıcdi ·. 

zeban edindii'ri cün1leyi 
tekrarladı: 

- Size yadig~1rını ol
sun, rütbemi yazıyor
lar. 
~luhaseheci, kahka

hasını avurtlarında 
hapsetti, nıünıeyyiz e
lini burnuna götürdu, 
Hurrenı ise sallana sal
lana yürudü. 

O çıktıktan sonra 
n1ünıcvviz, anıırının . . 
kulağına fısıldadı: 

- Biziın alık oğlan, 
( ... ) efendivi beraber 
gütürüyoı-.. İ::;teki esrar 
galiba açılacak. 
ı\luhaseheci hakinıa

ne: 

• 

Telgraf -
ah erleri 

Vasıf beyi kim 
istihlaf edecek, 

deniyor. 

Ank.ı·a, ıo (11..\1) .\laarlf \ek.1-
let!ne gclmc<i nıuk=c: do~ \ "''l 
beyde~ inHAl edecek \ lu, ·oı a bı.. 

yük elçiliğine fırka katibı umLılıt -
Saffeı, ıJhut ıa sabık Zıro., ,·ek Ji 
:\'Janisa cl/u~u S..ı.~ıi bc\in ta"· "leti 
Jlıtiınalleı çok ku\\cıliilir. 

llaric'ı c müsteşarı enis l eı ın lv na 
sefirliği de tccn 'it e'mc:.ıcclır ;\fama!' 
Cevat bev Yunan müzakeruu neticc
leninciye kadar .\ıinadan lvnlmıva

caktır. 

SıhhiYe vekilinin izahatı 
Ank ıra, iO [ 11 .• M ] Bugün 

sıhhıyc ,·ekili, Cire>rn mcb c u Hakkı 
Tarık bev tarafından mütaha '< cc k- · 
torlar hakkında ırıt c lur"' (.<\ ~•ddc 
lik sun' t:ı.kr:,ine ~•f;.ı.1 c""J. ı..e\.ıp \ert.: 
cektir. 

Yunaa bankasında bir tevkif. 
Aıina, •ı .\!illi ba.ııka merkez 

vezne•1ndcn aj"ılan (350) lnn drah
milik paketin aşırılması '"zncdaım 
bir terciri o!ılıığu ,·e b-ada açık 

çıkıı~ı içm mumaileyh tel'kif edilınıştir. 

Soğuklar fazla 
Atina 9 - Butüıt Yunauistan

da şiddetli soğuklar hıiküm 'ur 
mektcdir, bu p;Lin de burada kar 

dü~mcğc ba~lamı~tır. 

italya - Sırbistan 
Relgm. 8 - İtalya · 'iırp ınisalı.i 

müzakereleri, yeni vaziyet miina~cbetilc 
teaahhııre up;ramı~or. .Vlcnuk menba· 
!ardan alınan malumata nazaran italya, 
Sırbistarun harici siyasetinin temamcn 
tadilini 'e ezcümle Sırbistanın Fransız 
iılifakındaıı ayrılma<ını, ,\rnavuılııktaki 

yeni idare şeklini tasıik umosini 
arzu etmektedir. 

Sırbi;ıan buna mukabil Balkanlarda 
italyantn tam müzahert.~tinc nıazhar 

alacakor. Fakat Sırbistanın hu oeraiıi 

kabul edceej!;i tahmın edilmemektedir 

Lavrense dair 
Pal"~, 8 Tan gazete-, mıralay 

l..nl'rcn,ır cfgnnı• tanda tevkifine emir 
vcrildi~i hakkındaki halıc•İ şüpheli 

gurmektedir. 

!-:sa en hı haher wvycıler tarafın 

dan otta\ ,1 atılmıştı. 

Troçki kaçmış mı? 
Roı J 8 ~ilıcr)ada nınfi bulu-

nan ('J'roçkı)nin mcııfa:-;ından firar et 
ıi!';ı \ \ ınaılan bıldirilmrktcı8', ffi-'Ua 
fi bu haber ha,ka \erden te ıı cdi; 
memiştir. 

Japon iğti~ayL 
( haka, 4 (ı\ .. \.) (, bck<liyc 

sindeki ~crı:inlik her iki tarafın JıiJ:lf. 
kiranc \aziı et almasınılın dola\ ı 
şimdi bıı· az bafilltmişıir. 

Had· <c mohallinc 70 Jan<la,ma ~tl

ınıştır. ffalk hcntız da~ılmamı,ıır. 

(.;\kin yeniden hiç bir k.ı' ga (ılma 

ffil~l1T. 

Amondsenin tanaresi 
O sin l) r ı\.A. ı - Den /. Am;ınd 

sen \ c c:nııonun rak;p olık kl;;a La· 
uam i<m ndeki ıl r.'.Z tayıar<•iılin bir 
s:ıhıha~ını 'im:ıl bunt"."lunu, g~rbindeki 

kumlı.ı~o1 .ııtmıştır. 

Abide komisyonu 
Taksım Cumhuri5et abıdcsi k< •mis·· 

yonu, bu gii!! ôj\kdeıı sonaa Hcyo~lıı 

dairci l'clcdi)CSindc içtima cdccı.:kür 

Süküt! - dedi - • ras -
rettin hocanın hikaye
sini unutn1ayıııız. Oğ -
lun bile baştan çıksa, 
hocaya uyup, :((Benden 
bir karış öte!» den1eli
sin. Zanıan böyle isti
yçr. 

iki belediyeci bu su
retle hasbihal ettiği 
sırada Hurrenı bey, 
kaleın arkadaşını kar
şısına, dalkavuk san
dalyesine oturtturnıak 
~artile, rakip olduğu 
arabanın sürücüsüne 
su cnıri Yeri yoı·du: . . 

- Gedikpasaya do<r-
• v ~~ 

ru çek, L~1kin dolaşik 
yol1ardan gidelinı. r\t-

l l ' 

Yun rduıs 
da ç l n (18) 
kişiye işten el 

çe dg L di 
\ tı O . 1 ıı r· 1 ·c len 

~ f•'"Jr c ı.: ı.: 'u .. ·1 er ... ~ ~Li..i ilthak 
t:c'l' \ ın ı.; h lilaı \ 'Jnan ordu· 
"' da ı •ı di ,!er.! n J8 
ki in ·ı 1 9 <). taıı lrcn \'ııp:ıJl 

huk ffiLtİ tarJtıı cl.ı,hizrnct 1 c in" ı.ıiha• 

' [ \ e ıl tu· 
' '" , t t n~ ı.la t .1rklcr ale' hine 

hizmt.C k ... :Hıl cdt n l U b ılcrin i~İln'" 

len c:urı dıı 

Ete;n, Tc•f ·, l\~z 'Ti, \lc'ımet Eş· 

ref, T•'ıir meh"1ct, Bckı . o,man ifa· 
şiı, Şe' kd, .\sıın, fa_· ı )"ahp, Ali 
Hıza. \hmeı. f ~ d~ ), n ·• \lchmet 
f'aı'., \fustaf., Uzım, ~atlık. mc·Jmeı. 

Sı.ifc, n1 ,; ı l-- ıpt.ın. 

hşin iç yüzü 
Daır ·· bedayi e 
yine bir inhil ... 1 

tehlikesi 
D;ıriilbedaıi >an'aık1ri_ ından dört 

zatın 'tifa euiklcıi \'admış v~ alaka· 
darlar '"" · dan tekzip cdılmışıir 

J )ar1ılbeda) i nıtiı akalıe enclımc ıin.in 

san"atk_~rlardan muhıın, lkhzat ,·e 
Galip be5lcrlc ll•·dia hnnıını ahiren 
fc,·k;al~de :-ınıra [crfi Ctmc'jı üzerine 
diğer (4) san'atkAnn bu taltifte" isti;· 
na c<lilnıcktcıı lnutee.ı;:.circn i.,tira ettik .. 
lcıi, F.rcument llehzat 1,;:yın mıirakaha 
encunieni mukarrcrannı ınfial ile ten· 
kit eylediği ciheılc ti aı kadro harici 
bırakıldığı anla~ılmı~nr . 

l>tiülar hakkında mu a1<a1'c encü· 
meni bir karır verinci}-C. bdar ıstifa 
edeni 'Ol · ıc d · am ' l'vorlar. 

Fırtına muınış 
.~uyork, ~· ( .\ . .\. ) -

( )laurı'lania) tran~aliaıı
til\i IJl'l'İkl'l'Pk !Jı>lıııi~tir. 
kaplan, Oltll. SPlll'deıılH'l'İ 
hu lmdar daloalı Ye sa -
lınlılı clPııizı• tı•saılül' t•y -
lenwı 1 i{j iı ı i siiyll'nı i~ti r. 
Tı·ans:ıtlantik yolllii. ıwı:ir
di{ji fiı•tıııaılan ılolayı hay
lı hasara ıı{jı·aıııı~tır. GP • 
ıııi yolda aıwal, 17 saat 
azami -.nı·ath• se~ ı·Ptlelıil
ıııi~llr. 

Bir inbıkçı yakala"rtı 
Kaııtaı·ı·ılarıla soh.ıc•ı 

Yani isıııiruh• hiriııiıı dül,
kiinııula ı•al,ı ka~·akı:.ılarıııa 
iıılıik yapılılıjjı lıalıt•r alııı

ıııı~. ıliiıı Yaninin ıli;kı,ii
nında hiiyül, hiı• ı·akı ı.a

zaııı yapıw1ı,ıa il,Pn l'iir -
ıııfı ııwslıııl halindi' Yaka~ 
lanıııl'>I lı'. . 

Alnıan\'a 'c Polonva . . 
I'• "'' ehe Zeitin , \lm:ı.1 ı:azete!i 

d•irt «nt zarlımla fkdi:ıdeki tüecari 
1.clı he\ c. ıiin <arlcttiği faaliycuen 
balı.-cderrk di\Orki: 

illu mfıddet zıtrfınJa \lmanıa ile 
Polon\:ı ara'-ında adli~ mali \ c ikti":t.di 
mahi)ct~ .... ohnak u.ı..c 27 ınuka\"clcna~ 

mc aktcılilmi•tİ'. Bu ırukaveldcr Al· 
nıan)l iic Polon\a arr ıı.da hir anlaş .. 
ma tcmirı: mwnHun olmadıgını ı1cri 

s •. ren \iman ŞO' rn!crınııı idda .. ını 
cerhctmcktcdir. ;\feskılr ı:r.ızetc, iki 
mcm1c 1 .cı: arıı.-ınJa umJmi hir anla~ma 

husulü iı;in her iki taraf;11 hü<nli niynle 
müıahaı sıs hulumaları kMi oldııj!'unu 
kaydl·t~ı.: k ı cdi1. 

hırı ona göre sür! 
Sol kulağını sağ elile 

ba~ının arkasından 
gösternıek istiyen şık 
nıüşteri , arabacının 
hoşuna gitti: 

- Hay hay efendim 
-dedi- isterseniz Gedik-
paşaya 

varırız. 

aece .... yarısı 

Ve filhakika arabayı, 
İstanbul içinde geniş 
daire çizecek surette 
idareye basladı. . . 
Hurreııı, nıüyacehei 

izzetinde çapkın bir 
istihza ile süklün1 pük
lüın oturan efendi ve 

• 
hir siğara Yererek: 

~lahadi \'ar 

ı ı ı 
kam v; 
m. ,ad 

( 

scf r 
ukb 
nıuzak 

lunı' 

n 
f;clm l 

' ' dan ı 

>· ( 
dan 
gıKtef 

llJ. l' 

!la 
nuu c 
dug"n 

• 1 
nıok 

haklı. 

ıı~ 

parço 
lann 
dikka 

ro.,uıı 

~r.ı ' 
mimr 
la\\ 
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ı ra. 
k nlı bir 

vaka oldu 

\1 ç u nt ctk ınin dlrım: c 
gdm T, M dıkl rı lı ıb ı 'cıilmt:ktt:dır. 

~ '\ cnı •ılı;ulcıın Q.30 h:ıziıanın-
dan ıt h:ıı e t, thikı n kar cı dir. 

~ ( mi u · t ! ittik l'ırka .. ı tarafın
dan i·t ıul m b"u l ~nn namzet 
go.,tcıil 11 l u k ·r 11.ımit. bu n u 
na:scbetlc ılıti .. asl:ırını anlııtrnı;-ur. 

Hamit be , lıa, ua kendi ini mem
nun eden \:ızıfckrin hu, •Onuncu ol 
duğunu SU\kınıstır. 

~ 1:\1.. f ıdarc iı n Bur .-ıd:ı >apur
nı:ık k:ıra n fa olduğu otelin ~eri 
h:ıkkı ıd llir mc <: e çıkmı:,ur. 

Ru ar .. :ınm ı::ıhıbi, bura ını e\cke 
parç:ı parça Sutnııs, fukat bu parı.;a

laıın na~ıt olup ta bitmctliği naza ı 
dikkati cdbcrkmi t r. 

üarillUcd i ı'minın şchır ti) :ıt· 
r0::ı na kalb t qı\ \ur edı m ht dır. 

. Du \nka .. d.ı ta urecı Lındber-
~i~ ' de .. i e nlen zı~ nf ct çok .. a-
mımı lrn ' \c k nd sine atın b 

Bu nasıl imtihan 
\eni hcıı 

tihan o 
c nı· l:J 

ınektt.: ı 
tü· u 
g:el 1 

<la. 

cp 
lür 

. 
1111-

)il'" uz ) 

razı \azdırdı. 
\ 7e -derhal 

1 

:>pladı. .AH 
ktığıtları 

n1ektep 

erserıJ' &!mln 
TJRALARI 

6:eç v alde kadar •.• 
Bu Alman lokantasında çalışıp yoruldukf an sonra 

gece kiminle gezcbilirdim? 
1 iJ8- Jlulu11Tiri /: .ulis J/11/tırfi 

J .. c bu c, n ıkıcı d ı~Lincder 
iç·ı c.k lı,111 \la bun, la :.\l.ıtildlc be 
r.ıl er ha\ :.n ıt bahçc-.inc gidi~ or-

<. "· :\edendir bıln cm, hiç fark-
dtini mi. fn ... , ıın kurnı aç oldu

u z. manlar l t>) le thiçüncckr 

h · h.ırırına 11 c;lmez .. 
) ata..:ak bir ) er.. Yiyecek 

b ·r 1 un d.ı nereden \ e na . 
... 11 oh r c1 olsun ... 

Der. r, kat hnrnı bo) du- btira
hatı ttmın edildimi derhal izzeti .... 
nefi,. ayranı kabarır. '\c yalan 
sfryliyc) im. Ben de i~tc lıu dedi
ğim sckilde hareket ediyordum. 

.\J,l kızarmı~ ekmekle bol tcrc
pğını 'e iitH.ı kah\ eyi içmi~, 

karnımı do5 urmu~ 'c ancak on
dan onradır ki bu ) L'diklcrimin 
jçriklcrimin paralarını b~nim yer

mcdiğimi hatırlı) a bilmi~tim. 

Can c;ıkıncıını pı.:k çabuk anla
mal...la ıneharcti olan ranımın içi 
:\Iatilcl <.:ordu: 

o .. efı.. Sende bıığün bir 

tuba "!ık 'ar. 

c n n için soruyo
ı.: n d,ı ııı c,Juyor~un"? 

i rch. bir hata mı i~

. k dınii .. 
a .ı kızaı mn mı. Da

k1zabılı rmı ~im iki 

bık~ i n.. belki in-;an 
h"r 1-u l rd,ı bulundum. 

J ı, ~ ır.. 1 a)ır .. lliç lızLilnıc 

benim i -.i1.lil~trn canım sıkılıyor .. 
O 1ad r .. 

Zd~ı 1 ız!.. Lep demeden lcbk 
l i\ i hem n an layı verdi. 

Sı.:n, dedi.. i~1.;i1.Jil,tcn zirn
ıfı hq1 bc.:n ) aptığım için 

t k değil mi? 

-1 unmenıc pek :.<l\111 . 

ı: \el ı asıl olsa birer is arıyı
ca 17" ' >)le bir kaç p;un kcndi
m·zi dink~ clım. l~trafımı7.ı~ i1tin
d~ , a ... adıP;ınıız mcmkkctin adat 
ye ~ıhlakını .. ubcstçe ~l;rüp anlı
y:ı)ım" Dedik. \ akıa ben buraya 
;rckli altı a \ olu "ır.. Oluyor anı-n J 

ma bir )Cli gezmedim. 

Bir tarrıftan :\J,ımanın lokanta

~mda gecı.: ı·eç Yakte kadar i~ .. 
onra da kiminle.. ha ıgi camlı n 
arkada~a g\;zcccktiın. 

Göruyor~ı.ım a. Bu vaziyetten 
sen bana dehi!, ben ,:ına minnet

trırıın. 

\ani en kendi paranla be-

ni .atın alını, oluyor,un. 

n1ezunu ile bir l~obert 
kollcj nu~zunesinin «3>>er, 
ze\ cenı in «;)» diğerleri
nin de onu geçı11en1ek 
üzre' anhşlarını çikar 
dı. l~u 'anlıslar siv< .. . . ~ 

·a rk1 idi. ~feselfı «ğ» 
i 'erine (() >) harfi, 

r 'i ) erine « c » 
1ah kullanılınıstı. \' e 
bu hataları in1tihanda 
hatta nıü<lür bey bile 
~apardı. 

Bu yanlışları gürünce 
n1üdür bev inıtihan 

Seni kom bebek sc:ni. Bal, 
Ü/.lcrimi na ıl fc11a manam çe

ki~ or-.un.. Bcr.ıbcr ı...cçirdi~iıni7. 
ha, att, n ı.:n menımm d !Qlmi in"? 

- l liç memnun olmıv~ olur-
111ll) um ~ I.ıtild t Bundan ~ııphc mi 
edi) or::ıun. 

O halde bu ~itl'nı !ere ne 
HLrnnı Hlr .• (Ctikrü) rnadcnı l ... i 
karde,iz .. \\: bcıı enin ahlaııım, 
hı.:niın ma~rnf etmemi tabii µ;ör
meli~iıı. 

- .\JatikL O karde~Iik dalp;a
..ını biz ancak ..\ l::ıdanıa vuttura
biliriz. Anımızda artık kaı~de..:Jjııfo 

., b 

ne haddi, ne hududu ne de mah
remi) eti kalmadı .. 

Kızcağt7. utanarak önlinc baktı. 
Ben de' anı ettim. 

- ! lem hakikaten karele..: bile 
' oı.-ak bizim 'J'tirkçemizde bir ata-

lar ·özlı 'ardır. (\Hah karde~i 
kardc~ yarnrnıı". Ke;o;esini de a;
rı yaratmı~ . .) .\nladm ya .. 

- Peki.. Peki.. yarından itiba
ren ikimize de bir i~ araıım a 
lıa~larız.. · 

Yalını7. hana bul k.Ui. Jkn 
çalı:;;ırım. İkimiz \eriz .. 

Tit. hir k,ıhkaha .ıln erdi. 

! lele .,una l ,ık. sen ç<tlı:;-ır
"111 da ben ott rınıHı nı~ı olur
ınu) um: 

Brn erkcp;im. 
- lkn de senin bildiğin ka

dınJ,ırdan dc..,iliın anca beraber .. 
K.mca bcr.tbtr. üılı~ıNık bcr,ıhcr 
ç.ılı~mz .. Oturur-al hcr,ıber otu-
nınız .. 

Pı.:1...,\h\.. en t.! c ',un. Demek 
\arından itibaren j.., ı · mı a b:.ı"-

) . 
h , \;a ız .. kar,ırın ız. k.tr, r \a. 

ı:, t't.. 

\rtıh. mu ... tcrih >1mu ... tum. 'Va
hit olduttu için t tlı tatlı kom ~a 
J,onıışa.. Ctrafıın hl "-t:) rcdl! ede 
-.chrin oldukça uzak lm nukta;,ın
d.t bulunan ,P krmo mc~c.lcmına 
dnL.ru ) ol ulı 11) a b.ış .ıdık. 

l 1 Y' ı:ı.nat lxılıcıl':il l u ITIC) danda 
imi~ ..• 

'ar) 

IBir postaııe 
lağvedildi 

J>osta ve telgraf n1ü
düriyeti kış geldiği ve 
şehrin seyyahlar tara
fından zivareti nlevsi-

.J 

ıni o-eçtio·i düsüncesile (-, b • 

Beyoğlundaki « Sevva-
" " hin . n~erkezi >> ni ilga 

ctnııstır. . 
Bu ınerkezin ıne-

nıurları ınüdürivete 
ahnnııstır. .J . 

Bevoo·lundaki posta ... ~ 

ve telgraf n1üdürlük-
leri tevhit edilerek 
ınüdiirivete Talat bey ., ~ 

tayin edilınistir. . . 
küğıtlarını yırttı ve 
<;alışınız dedi. i"fekrar 
inıtihan olacaks1n1z. 
Rica ederin1 yir111i sa
tır vazıda insanın aza
nıi ~<lO» yanlışı çıkar~a 
'c hu 'anlıslar ifade 

'e nıane:i) ı değiştirn1ez
sc inıtihaııda ınuvaffiık 
olaınadı diyebilirın\~i
niz. B;u n1es'ele hakkın
hangi ınakan1a n1üra
caat etn1elidir? 

Beşiktaş: Yahya 
çocuğumun ism· ne olso ? 

l>ek ) akında çocu
ü·u111 dünva' a Q"ele-.. .., . ... .. ...._,. 

cektir. lsin1 hı) ini hu
susunda 111\."ıskül n1ev
kide kakiik. Bizleri bu 
ıucvkidcn kurtarnıak 

Sahife 3 

n r ya 
mümessil Hüc mun o kab 

eönderiyor 
Harhı un1unıidcn 

eYel Şark Şün1endüf e
rının sernıayedarları 
A vusturyalılardı. Har
hı unnınıiden sonra 
))lıvcli itil~fiye ile 
A vusturva hükıiıneti 

~ 

arasında aktedllen n1u-
ahedc ınucibince Avus
turya bankalarında 
bulunan şirkete ait 
tahvilat gayet ucuz 
bir fiatla Fransız Ban-
kerlerinin eline geç
n1iştir. 
Şinuliye kadar ban-

kerler Fransız Reji 
jeneral şirkctile bir 
İnuka vele aktetınişler 
ve sönıendüferleri bu 
sirk~t idare etnıekte 
~ 

hulunn1uştur. Kanun
sanının hiriııden iti-
baren J~eji jeııera-
1 in n1üddcti niha,1et ., 
buldui!·undan Fransız 
Bankerleri şad{ şö -
ınendüf erleri idaresine 
bilfiil vaz'ı yedctıniş
lerdir. 

Banker1er vakında 
1\nkaraya n1~ıralıhc s 
göndererek Hükun1etle 
ten1asa geçeceklerdir. 

Bu hattın Hükun1et 
,tarafından ınübayaa
s'na ait şinıdilik resn1t 
bir nıuanıele geçnıe
nıistir. · ı\luka velele-

• 
rine nazaran 11ükü-
111et, ancak şirketle 
pazarlık suretile ve ya 
Şirket üç ay hattın 

işlcnıesini ten1in ede
nıczse bu sönıcndüf er-. 

lere vaz·ı yededebilirıniş. 
ı\1an1afi esasen pek 
~·ok varidat getirıni -
ven hu hattı Banker -
"' lerin satnuya talip ol-
nıası nuıhtenıeldir. 

j ran Ye ı~olonva 
1.chist:ının ihrn,;ınd:ın beri~ ilk defa 

o\:ır:ık bu mcınJcl,etlc ir n :ırasında 

:ıhircn hir mu:ıheJe :ıktcdilıniş 'c bir 
bu~·uk :ı~ırdan onı-.t 'eniden iki me
mleket ar:ı~ında ;:ıiyn~i ınuna:.dıctlcr 

tee.., us ctmi"tir. Polon~ a tarafından 
Tahrana M. 1 kınpcl ~eliı· tayin edil
mi .. tir. 

İçin yeni .. fürk nesline 
ltıyık kiz ve erkek 
isinılerinden bir kaç 
tanesini gazetenizin 
halk sütununda bildir
ınenızı rica ederin1 
efendinı. 

l(arilerinizden Asıın 
Son Saat: Çocuğu -

nuz erkek olursa Uğuz 
kız olursa (iönül kn-
' unuz. 

Gaip ar anıyor 
Selanik vilayetinin. 

Piraviçe kazasındanun 
l >ederiın J lacı Ali be, 
zade İbrahinı, bira<leı:
lerin1 .Ali, Hasan Hü -
sein, 1\1ehn1et ve hen1-
si reın Havavı seferber-. ~ 

likten beri gaip ettinı, 

Ağır sahil balaryalarında.n atılan büyük bir mermi 
dalga kırenın bir parçasını gemiye fırlatmıştı. 

- 28 - ,.\'akıli: J hidin /)rn 1er 
:Bereket \ er:sın ki dumcnci kuçuk 

7.abitlerden biri b• ni değı~tııdi de ko 
lay gorimen bu guç ı-.t 11 kurtuldum . 

Abı hayatı yuvarlayınca ... 
Binba,ı Ros man )Ol laıın:ı r:ıg,mcn 

seyır ahid \C 'anll\a zal ti \azifo 
Jcrinin ikı im lirden ıfa cd',ordu 
Teskeı eci\( r gcldıler \ e kumanda ku· 
le~indel.ı \aı;tlıl:ııı \e ollıkrı alıp gö 
tiirdüler. Bu .ırada gt:ınının katibi hir 
~işe gelirdi \ e içinde kı içki) i bize 

ic;irdı. J >erakap km' l.'tlerimi;r, ~cı int: 
gddl. Hu abı hıl\ atın ne oldujtuııu 
fazla ızah:ı 1Li:zuın guımcnı. iııgiliz 

hahıı) elilcnnm abı ha\ tıııı h r l,e

bilir . 

17 mil sur'aUe 
Kum banklarının mc,kikti hıı.kkın 

da \loot om ılc mutc:ıddıt J,aret\cı 
tantl ettik. Tehlikeli ~ı~likların )erle
ııni gôstcı en ı,aretlcı'i gürdiı.kçc her 
defası rıd:ı dcriıı bir ııcf c all\ oı·duk. 

(\ indikti\"t:) ş:ıfok tiki.mçe~ e kadar 
daima 17 mile \akııı bir ~ur·ıula 'C)l' 

etti. Bu ınll\ aff,ı ki~ ••tin ~erdi çarkçı

lıaşımı;ı; Bun7. ile makİnt: mün:ttcba
tına aitci. 

~afak ;-.-iiktülnen bİl'az sonra arka
mızdan tnm ) olla gclt:n bir mulırihin 
lıize 'ctişdiğini gürduk. Hu muhıip, 
çok gc~·ıncdcnbizi lıordaladı O ;:.aman 
bunun ammıl ~1.:mi i (\ \ al\\ ick) ol
dugunu :ınladtk ! 

(( Bravo vindiktive! » 
\mi 1 g 1111 .. inin ilk işaıeti ~u 

oldu: 
Br.ı\O (\ indikuvcc) ! 

Bu te rık \ c takdir lıızi :.un derece 
ıncınnıın tti. ( 'tınku a\ nı znm:ınd:ı 
amiıalın bl:ıh,ı)nt uldu~·unu d.ı üte
rt}Oıdıı. \lama fi daha t.i) adc emin 
olm , ıı.;:in amirnlı ordu!. \C afı\t:ttc 

oldu ı nu o{t'"endık. 

ır run ( .Zeb j) hucumu e:ına ... ında 
•· W m ick ,, faali\ et aJıa .. ının tam 
me,.k zı de J, ı kol 'a1.ifc .. ni ~ Jl'

mu~t ı . 

Amiral gemisinin faaliyeti ! 
Bu s:u rtle ht:mcn dcıiın:ı dalga kı

r ınm lıurnumb ki Icııcı in cİ\ .ıı ında 
bıılunımıştu. Bıtıabi :ır:ıd l scdit biı 
.ıtcsc nan z k. lmış \C çuk buhranlı 
zaıııanlar g~çiı ıni~ti. Saat lıirllc '·\·in 
diktiH., kı ll\ at.Ol lıne do~ı·u \ akl:ışınıs 
'e biı den hı re onun dalga l,ır:ınd,111 

:t\l1ı 1 kta olduğunu gormu-tu. '"\in
diktiH .. taı .ıfında 1 nc.şrcdilen i 'c 
duııı ml:tr tenn~ı muhafaza inıkanmı 

bırakmadığı için, \ınir:ıl mu,l\ enete 
mulıc:ıç olm ıl:ın ınuh emel olan "lıı ,, 
, e kDa fodıl,. 'apurlannı aramap:ıı b:ı~
Jadı. Pı.:k nz oıır:ı \\ar" ick. 282 ııu
m:ıı ah tahtclb:ıhir mııhrıbine te,adiıf 

ttıni;ı 'c hatan gemilerin ıniirettclıatını 
almı,ur. 

11 iris ,, ve " Oaffodil ,, 
Bu e nad:ı .. iı·is ., ile - Daffodil .. in 

dalga l,ırıınılan :ı) 11ldı klal'ınt de öğ

n:nmi~tir. \\ aıwick ondan .;onıa bazı 
karakol gemilerine rııfal,nt t:dcrek on
lan tehlike .. aha ı h:ıridnc •;ıkarmışar. 

\mira\ gemi-i, mütnıldit scfaini ı:\ eke 
mukarrer raOllc\ u mahallerinde gör
dükten \ c onlara lazım gelen ha
berleri \ c emirleıi 'erdikten sonra 
(l)ounes) btıkamctinde hareket etmi~ 
ve ) olda bizi ) akalamışu. • 

Amiral (ı\c} c~i) ,\loor~on muhrilıinc 

(Vindiktivc) i (Dom re:.) limanına gi5· 

13u defa, n1ubadil ola
rak Selanikten buraya 
hicret ettiklerini haber 
aldın1. 1\dreslerini bil
n1i) orunı. Bilenlerin in
sani) t nanuna adresi 
nıe ınalunıat 'ern1e -
ferini rica ederin1. 

l~ü yükadada, Ziya 
paşa ]"onağında H<.tni
fc. 

Daktilo 
l~cndcniz 1\n1eli ha

vat nıektehi Daktilo 
"uhesinden nıezunuın. 
i"ficaı·ethane Ye deva
irdc daktıloluğa tali
binı. l~u sütunlarda 
cevap rica ederi111. 

Hunu~yra 

Ş Askeri vazifeıni 

tlirıne ini mr Ltı. ~ onı a 1.end' i 'nr:ı· 
lıları çı ı rı k 'c diğLr ~·1:ınilenl ki 
'ıır lıl ra u h:ı ırl:ımak için, t m 
) lla (() u ı ) e ittı. 

Oouvres hurralrla inliyor 
1 la\ a ... ,~\i iLlı {Doll\ re .. ) limanını. 

ancak bir mıl mesafe c \akla tıttimız 
:zaman gorebıldil.. Zt:hı uj :ıkın mm ne· 
tıcc-ı daha ~'el mahiın olmu~ hulun
duı.,u içın (l)ouuc ) llc hizi ınukem
nıd bir -..uı 8'Cı! i tikbal ettilt:r. 

1 ruara nidaları lıutun limanı \ e 
şehri aatlerce ini tti. ol!:le zannedi
) urum kı o bah. bağırmaktan her 
kt; ... jn bı nzı ağrımı tır. 

kısa süren bir iftihar 
l,ımanda d rnıqolu rıhttmına Tana • 

mamız emrcdıldl: 
omrumde hiç gfümcdıgım Zehriıj 

limanının dal~ıı kıranına (\ indıkth e) i 
, nnu tıı ınaga mU\ affak olduğumu dü
şiındukçc i~imde bıı\ lık \"C hakıkı biı• 
e\ inç ',. ifuhar hbsedi) ordum . Met 

akıntısı. karanlık, dıi~maııın ateşi c:ihi 
miişkilata l'ağıncn p;eıniı.:ilik itibarile 
mühim bir mu\'affakt\ et kazanını~tınl.. 
J•akat bu JÜzckn dm du~um gururu 
iftihar d:ırma dağın oldu . Çi.inku 
1 )om eı.; demir '\'Olu nhttmına y:ına~· 

mak cınrilc beraber bıı mane' re' i 
'apmak üzeı e gt:mİ\ e bır kla\ uz 
kaptan gondcrildi . 

Kılavuz almak mecburiyeti 
l lalbukı (Dom re') limanında rıhtıma 

'ana ınak için hiç r mlı~kil. c ) oktu. 
. Güpc gıinduz dü--ınanın muk,thclr ... i 
\e mum:ına.ıu olınad.ın, bir -,(ııü halat 
, c i~nı·(;tlcr. ı omorl,ı ı 1 r gibi 'c~aitten 

de istifade cdcrtk gemi ] an:ı~tirmal. 
h mi' l!İi 1 lalhuki Zcbrnjdcki mm ar~ 
faki} etime ra m~ı (DuU\ re,)de geınııni 

rıhunıa 'ana tıı ınak için b.ın:ı cmnl~ et 
edılml\ ~rdu , 1\ızamlaı 111 • k ınm larm 
bazı ı,;arıp tarafla ı 'ardır bO\ c •.. 
Tabıi (\ i 1d kti,e) i nhtıın:ı u , k•l 
kaptan ' n tı dı 

Mecruhlar ve maktuller 
çıkarılıyor ! 

Cemi ana~ır ) .tna--ı z 
çıkardık; bir Salibi hm ı tı c ı onları 
ha..,tanC\C gutıırdi.ı. 'ı aıahlard n onra 
bu hticuına fedai can cd k hra
ınan\:ınn n:ıı.-1 ırinı çıl ardık. bu aHt· 

!iş '\<ık lı.ıt.in \ c elim oldu! 
mr ı rıhumı lıa~ı :ı bi mhe t r-

kcdeı ek 1 ı m dı :ı :ı b. 1 1 k 

Dalga kırandan alınan okkalı bir 
yadikar ! 

(Oom n.: ) a 'a ıl olduktan "onr.ı 
gcminııı i kele ı:ır.ıfına ocaman bir 

beton parça ı ıkı\>mış olduğunu r;or
duk. Agır !';ahıl batkr) alarınden nala 1 

buyı.ik bır menni, dalga kıranın du -

'arının u:.-c tarafına 'urmu~ \ t' hu bc

t0n p:ıı \'a,ını knpaup gcmrnin içine 

fırlatnıı~tı. \arım ton .ıgu lııtınde bu· 

lunan hu beton parç:ıt:ı sıkışnğı ~erden 

çıkanlamk gfü ert \ c :ılındı. I Iıııp 

hatırasi olarak b.ızı küçiık parçalarını 

alıp sakladık. 

.\ ... ıl bü) tik parça j,e imparatoı uk 

hnrp miııe~inc nakledildi. ~imdi orada 

(\ indıh.tiH:) in dal~a kıranın nere~in

dcn hlicum •·ttigiınizi gö~tcren ye!!;:\ne 

delil olar:ık muhafaza edilmektedir. 
l\1ahadı ur] 

yaptını. Ayak hizmeti 
yaparın1; yeni harfler
le okur yazarıın, oda
cılık, tahsildarlık. nla
zalarda avak işi ve ne 

.J 

hizınet olursa vapann1, 
J(ariler sütununların
da cevap verilıne sini 
rica ederin1. 

l~dirnc kapıda 
İrfan 

arıya: um 
Sa bık vıldız ja ndar

n1a n1el tebi ıuualliın
]crinden ~'lusiafa \d-
nan beyi anvorun1. 
l~ilenler Sirkecide Bü
yük Karadeniz otelin-
de Erzurunıln İbrahiın 
efendiye lıitfen haber 
versinler. 

e 
t 

• 
l 



" " _yı a ma ••• 
İn.sana cdndtin ;•oldaş ta. lazım, ben 

i.trhdda.~ bQltımddım. 
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cru.h:n iyi 

Rusç k için İst nbu-

1 hın :ıc:clarınd· n da 
nıuiıiııı 

2gz r.dan 
kc!inıe, 

.. . 
~ uregın.:-

olan a <!Un 
Çıkan her 
bayraktarın 
k;ıtn: katre 

İn~irah akıtı~ ordu. Ağ-a
nin l·ar<lesi t>lınak, o • 
~ ı 1 f(ô~ 1edin 
sö Jcdı <.-i 1 ie, a-

• ö 

yaı hl· e ıc ü -
r :k gibi b'r ı;;e)di. 
() t na ıı iı ük :İr 
fır.. at, kıü ·ı- ·r zah
n etle a. anlığa a p 
olmak şeklini alacai'.,.-ı 
aışikar idi. Yeniçeri 
Hacı Hasanın oğlu, 
mahrem bir ruva ve ., 
ya <luradtır bir hulya 

1 

f>iHerde dönen hika
ycle ·in haddü hesabi 
'ok ·ııilcbilirdi .. Ati a
nın, du arlar dcldire
ı·ek k ·alannın l·oy
nnndıın kadınlar çal
dırdığı. 'funa kıyısın
da çunıaşır yıkıyan 
kndarı, al ın tt·pelil<ler 
go ter n ·I · ur ile, 
baı. tan çıkar.dtğı, teb
<lili ·ı af etle köylere 
~· er ·k güzel kızların 
ab l J' , dilber ko-

calarını afyonla uyu -
tup keyfine baktığı 
ve bunlara nıün1asil 

bir çok rivayetler, ku
laktan kulağa f ısıda
nıyordu. İsnıail ağaya 
henıen hcınen bir «Jü

t 

• 
1 

• • -f~su t 
ofa --os b ı - )(uyud!ıt hakikft• 

ta rap r ver~iai, ti :n çok ~uz!a ' 
deli degil! gösteriyor! 

İstanbul ağır ecza 
nıahkcnıesinde buğün 
«Londrau otelinin nıüf
lis ınüste'ciri Kof ako
sun n1uhaken1csine de
vanı olunacal•tır. 

Kol akos, otelin ken
disinden . onraki ınus

te'ciri iLe in he ·i ,, 
g çenlerdc 'unnuştu. 
Fail, aklı başında ol
n1adığını idda ettiğin
den rnüşahede altına 
alı11111ıstı. ı'.\lüsahcde . . 
ncticelenn1i~, rapor 
vcrilıniştir. Buğünkü 
celsede okunacaktır. 
Tereşşüh eden mahl

mata göre, K-ofakosun 
deli olnıadığı, ancak 
hadiseyi ika esnasında 
bir teheyyücün asabı 
üstünde tesir icra et
ıniş olabileceği netice
sine varılnııştı. 

Tahriri nü[ı:, neticlll'inde İ>tan

bul nuftı:;u ancak 7b0,000 çık
mı.ştlL :ene ba~ı ti layı ı fü! 1 n
bul nüfu, müdüriyetinin m me
ıarı denedilirkcn ( ı ,5000,000)e 

yakın kaYda tesadüf cdilmi~tir. 
Bundan; ~eiat, tcvellüdat, başka 
mahallere nakil muamd krindcn 
nufus dairelerinin zamanında ha
bcrdav edilmedikleri anla,ılmak
tadtr. 

Gelecek >ene memleketimizde 
yeni bir tahriri nüfus yapılacak 

ve bu kuyu<l;ıt kJ.miltn tebdil 
edilecektir. Geçen dcfaki tahrir
d.e kuyudat dcgi~tirilmemiş, ~
rır y.ılıtiı bir tecrübe mah1'5cnn
de rapıl~tı. 

Eleldi'rik 
Tellerine dokunmayınız 

öllim tehlikesi 11ardır 
Ttirk Anonim cıektirik <Şlrktt!nden: 

lTmum! mahallerde bufıman Clektlrik 
tc isannın her hangi bir knmna olur 
işe olsun gerek dogrudan doe;rııya ve 
gerek bilvasıta dokunmak kat'iyen 
memnu olduğu muhterem ahaliye 

,ihbar olunur. Bu memnuiyet bilhassa 
umumı ve ya hususi tenvirat tevzilnc 
mahsus hatlar hakkında da caridir. 

Yüksek tevettürlü hatları yükseklik
leri ve direklerinin ebadı ile kolayca 
tanımak milmkündü.r. Bunların tehli· 
keli oldukları lizerlerindeki )'azılı 
pllk!ar ile ve ya bir ölü kafasile 
iıarct olunmuştur. 

Fi'. 
ıl lı 

~ --~-· 

h<'~· pula hi r f·sl t 

Şovalye ile ad~ınlan in~ene gemisi ~fbi 
donandıktan &onri\ yo!a düzü!diller 

- f.O 7-Jlıı luı rriı·i:. t11ı 1,/lıılı Zi!JI· 
Entaı•iyi IJÜI'ÜIH'P ~İ\'C'I [ ılaııılaı·ı yPııi l;ıyal'<'lll'ı· ni 

ile .firar uayı·ı ilıli~~ıri 1,11 ... aıulıl;ıı·, lwpıtlan ıh~a· 
dül.l.:<iııın il \JÜZl'I t>İhi - l'I\ a ı•ıl,l •lııı•. 
sesi hu -0hır a kPııtlilt>ı·i - • okalda .Jiı·.11· ill• . in•I 
fi<' tiii~ı·ePk malın ıH· ola- hil'lıiı·kriııi <ll'aha ~·· 1.ı:;; tı 
hill•ce!)ini tahayyül ı•tlı• - mı tliyl' :-ii~ lı· 11.ı:.ıfıa ı:ı·: 
rek y·üzlel'ini l11ıı•tı)lııı· - kilip ...,iiztlillı·ı-. ı.11 ) ""' 
dular. Şovalye ı·phirnh·l.i luyal'PllPrilP ı..arna' atda 
paranın nııktarıııı da dü- J,izhon soJ,aklıırın<la do• 
-~ünoı"'k sordu: las; ıı ı n k.u·alara düıı • • 

e- -w•ı'llı· 'l)iı ı'! düld<-•riııi ııiiı·üıwl' yiızlı .. 
damlarınız iı~iu de ı·iııi lıuru!:'luı·up it;lı•ı·iııi 

alınıyacak ınısıııız'! ÇPl\I il<'r, sonra lıı•ı· za ıııaıt 
- B<ıra~r söylo... iiıılerinde lwylı<'l 'e ha:;;" 
- 1 r ü ,.ünüz için ıııü- lll<'tle :;;apl.asıııı) ana y ıı.ıp 

k ınmelen, böylo yeni Mr yürüyı•ıı ~o,·alyP CC'ııapla-
şekildo, lııı:;itan aşağıya, rına bal;.lılar, hiı;ar<' hll 
çizmeleriniz hariç, sizi IH•zirni'ın elbisesinin altın" 
donatmak elli yedi puldur. da daha garlı) hir Yaziyetc 

Şovalye, böyl<' ı·in!JPne · du:mıü~, adela tiiyl<'ri yw 
gen1isi gibi ılı n ı 1 ılnıak lıınınu~ J,arl · lıorozlar<1 

için istaollen paranın çoı.:- dünmii:;tü .. 
tuğu kaı·:;ıt 'Oda sarardı: G<•rnı a\'111 dar sok:.ık" 

- Fakat bu, adeta bir !arılan rİ<'<;lıı lıu · s!'f'el' 
rezah•ttir!.. hü"lıüt iin lwrı:;ık, pis, ka" olarak teınaşa ettiği 

Rusçuk ftyanlığının 

kendisine bu kadar 
ya nnlaştığını görünce 
adeta sıkıldı, Bu mu
hayyel saadetin sıcak
lığile iliklerine kadar 
terledi. 

piteı .. >> hii\"İ)·eti İztıf e ••••••••••••••••••••·•••••••. Bu haılann yakınında ameliyat icra 
olunac.ağı \akit evelce Şirkete mür~caat 
'tmek ve ameliyata ba~lamlzdan evci 
şirketten tahriri bir müsade istih>al 
eı !emek lazımdır 

Dedi, Yahudi lrnr:;ısu1 - r.ııılık )'"l'l'IPrP 11iı·diler· 
daldnin nasıl olsa <'llıisl' - ı:;o\"alyı• p,·eı~e tiücadaJl 

İ ınail ağa, bayrak
tann sakit duruşunu, 
g~t rdiği nevaz.ışın 
san1in1i etine inanına.-., 
<lığına hnmlcüerek : 
-'-Şu rfuna - dedi

nteş olup mezarınıa 
aksın, seni n1inbadin 
kardeş olarak tanıya
cnğın1. Sen de oyle 
davranacaksın. 

Bayraktar, hep o a
.. nlık hayaline mün
cczip, ınahcubane nu
rıldandı : 

- Eksik olma ağa, 
senin sağlığın bizim 
için her şeyden üstün
<liir. 

- Sa~lık iyi ama, 
in:-;ana cand~n yoldaş 
t: lazım. Bana senden 
daha do. t kimsevi bu-., 
lamadım. Er eri, Ter-
senkli ol!lu da ~lıstığı 
tanır. 

Ve biraz teemmül
den sonra ilave etti : 
-Kardeşliğimizi per

çinlemek için bu gece 
güzel bir cümbüş ya
palıın. 
İsmail a~anın cüm

büşleri beynel'.1alk 
n1cşhur idi. Fakat bu 
şöhret kulaktan kula
ğa müntakil bir takını 
rivayetlerden ileri ge
liyordu. Hakikatte iıç
beş mahreminden ma
nda kiımenin bu cüm
büşlere dair tam ve 
dolS-ru bir bilgisi yoktu. 
Sayanı dikkattir ki bu 
sıkı mahremiyet, bu 
sıkı mektumiy t, a~a
nın hovardaiıklarına 
E:f sar>t"vi bir renk ge
tiriyordu. 

edili. ordu. O ınuhay
Yel ınahluk, iltıhı azaın • 
olınasına rağnıen, na-
:sıl keçi, öküz, serçe 
,!.ıibi şekillere istihale 

erek dilrüba kızları 
kadınları hamil bırak
nnşsa, Rusçuklulann 
telakkisine göre de 
İ mail ağa 111uhtclif 
uretlere gırıp şunu 

bunu baştan çıkarıyor 
du. Bu dedikodular o 
cünbüşlerin ihzari kıs
mına aitti.Eğlencelerin 

ureti icra rna nıüta
allik hilniyeler daha 
&rarip ve daha gülünç
tü. Ağanın havuzda 
kadınlarla ördekleşc
rek vüzdü<rü, l·ızların ., 
göbeğine rakı koyup 
yaladığı, kalın can1 -
<lan büyük bir kafes 
yaptırıp bazı kızları 
bu kafesin üstüne ya
tırdığı ve kendisinin 
içine girerek, dişisini 
arıyan geyik gibi inle- , 
eliği söylendi. 

Bir kısın1 halk ise , 
İsmail ağanın koynu
na aldığı kızları, ka
dınları seher vaktı fı
rına attığını nakleder
lerdi. Her halde ağanın 
nüfuzunu sui istiınal 
ederek vasi nıikyasta 
çapkınlık ettiği sahih; 
Lakin bu çapkınlığın 
rivayet olunan safaha
tı uydurn1a idi. Ortada 
bir doğru ve bin yalan 
dönÜ) ordu. Filan kö)'
den fil:."tn ağanın karı
sını, koca..,ının gözü 
önünde öptüğü, bu ağır 

hakarete tahaınn1ül et c
ıniyen zevci_n guya te
cennün ettiği, . yine 
ağanın ianesile Istan
hula gönderilip tedavi 
ettirildiği söyleniyordu. 

rı\tth;.ı-•· •.. . 

ISTANBUL 
Gölgelerinde 

llu nkşam 

Melek Rİnrınns111drı 

L
ıu,affaki11in fc,kınde bir şey idi. I 
emaşageranı pek ziyade al:lkadar 
len kuV'. etli ve müessir hir 
mevzua malik 1'ir ·~ahe~erdir 

•••••••••••••••••••••••• 

Yarınki Cuma günü matine saat 
14,30 da ve akş>.n t 2 l de 

ı 'O .... 'O _ • -.\ "ETn: 
Cumartesi tlşamı tal Ji am mı 

üzerine 
J..F.S 3 JUNES F.iLLES 1\lU-'S 

'= gıiııu veda mıisamerc,ı olarak 
matiııe 16da LE CO:\fl'E OBUG.\. 
1 >O Pazar akşamı başlıca artisılcr 

r('fiııe fe\ il l~t't.' ırrtla 1nıi..;· '"".IC'"'cSİ. 

........... ~•~iilıı.ıı." 

Polis ve Jandarma memurlan ile 
talime a.ker sevkeden zabitan efendi-
lerin ve talebeyi gezmiye götüren 
muallim efendiL rin her türlü ihtirnt
Hzlığın 6niine geçebilecek tedbirleri 
ahzeylemelcri eldi.len rica olunur. 

Her ele1.-tirik hatU dainıa cereyanı 
muhte\i addolunm:ılıi.lır. 

Şu cihete de nazarı dikhti cclbedc-
• riz kı ecnebi memleketlermde en ka-

lı.ıalık mahaİle .!e bu} le elekt.ı1k 
hatla ı [ırk çok olduğu ve lkci;at ana
sırlannıo c asın~ teşkil ylci.liği halde 
kazalar pek a.dir vukıı> gelir. Çünkü 
cüzi bir dikkaılc kazanın finline e-

Alemdar Sınemasında 

lerini de!ji:;tirnH•I.; oıec - u!Jı·a)·a<·njJı yı•rleri iyic0 
huriyPlindc oldui)unu lıll- iifjrı•ıımi:; oldıı!)u i<:in lıi9 
dli)i için ellerini uj'juşlu - şa:;ırmadan uhliyordu. · ı .. 
rarıık: Yl'I ilı• .Jirar da hu .'<'f Pf 

- Bu sizin uüzel lıalı - SPyil Ali rt•isc J.;al'i bit 
rınız i<;in... zarho lndiriloe<'(Jiııl anla" 
DPdı ve ilılve <'ili: ım:;lar, hu iimll ile yüri.i" 
- . c_:ok az söyh dim, on 'orlarılı. Bir aralık Şh7~1l 

para a:;aıJı olmaz!.. Jiraı·ın lnı · ifına PıJilıli: 
ı;o' al ye, lıl'rife kızmakla _ Hana hal.:, dostum.•· 

Jwralırr val.:llıı gecikmek- t1Ptli, <.'\Jl'I' hu ~wfPr dil 
le ohlu!)uııu dıı. uürüyor- tehlikPvi atlatabilirsek nr• 
ıhı. Büniip adarularuıa tık ko~·l.ıııa... Bir dahli 
haki ı, "onra: bizim için bu dünya Ül.l" 

- Ihı ""ki püskü lıC'z rindı• ütüm \'ol.tur ... 
parı;al:ıı·ıııa elli pul vere- ~oYal :e yoll. rı ülçOP 
) iııı... hiÇ<•rt>k \)İllec{'!Ji isllka" 

UPıli. Ul'zlrorın l'Jlf'rini ı •ti ı. ı ı • çı. :::;ı. i')rdtı· 
u!'j'u._ ıırıııııkt.a de tını e - lha~~t il nıhı. tl lı Inlll 
<liyorıhı. ı ir yı•ı·llyeo )-edi f',ıhiline · •:ıu i nr. Iırl~ 
hw:uk pula satanııyacajjı t tüne ·ruıııhııı~ hlr ı:o 
hu <'lhi....ı•lpı·i hıı yabancıya evh•r c-. r111Iınış, ıı. a tlo!f• 
<'llihı·~ pula . ut m.ıı.:: sıırf'- r.ı s:wkıııışlı. Hu • en iP 
tile nıiilıiııı hir kfir el<le iljri lılijjrii evl(•rdı•n • ıı'1 

. 1 ~ • 
PdPCl'I ti. çıpl.ık, kııyı~ lıae. k l 011 

- Sizin hatırınız h;in ı nlı\t', doıı:uz kı:r.lur, uç• 
Pili hı•ş pula ,·ı•r(•yinı... !arı ~·nifdaıı 111rıl ııırıl pıı• 

Bl'di. tıovalye lılr miid- rıhlıvaıı ı,aılııılar nıütı> • 
det dü:;i.i111lü, sonra cevap nıaıli~·eıı uirip ı:ıJ,ıyorlaı·• 
V<'rıli: ılı. Bu lıC'r<•iinH"rç arasııı• 

- Bak, aklıma bir Ş<'Y <la şovalyt>yl ı.ayhetnwl> • 
lJPldi.. tı•n l;orkan tiiVt>I il<> ,Jiı·•ıl'• 

Dünden itiharcn ir e .. ıne h ışlaı .ill 

KAMÇILI MEDENİYET 
Yalıudi !JÖzlı•ı·iııi sema- Jwnll'ıı lll'nı<'n hacakları• 

= ya dikip sin•i sakalını nııı arasına ııirPı'Pk ı.aıl•1' 

nam şalıe er gl'riılmcmiş bir muval •ki) ·t k<J.ınm_kıa kmılı ıır 

de ıd· gilndilY. 2 ' ı . .,.ere cı 1 d 
~ 

OJ>El{A SlllC'lllHSI 
BU l.u 

Rejisör REKS İNGRAMIN şaheseri 

1\llal1111 ]Jalıçeleı·i 
mumc ıll r 

A r.,is TEHİ - il l \. PETROi İÇ 
,nca \' ıı ete de 

1\oıııik N JB Q RJN numaraları 
> \rnohll orlw lra"ı OP.:n \ LAZ 

Her se e b · lerce ya ı u:3r ( 
( 
( • • ksanii gıdadan !"' 11\ ılııp ı ar. 

( lloL \ ıı:..11in 'c t mı •-'Olan 

C GLAI SO 
~ ıil siz sut gıbı ılL ı ,.e 
( 1'!"' 1 kav\ >i un ır 1ıl=ı1 ıır 

( Cüruuz yavl'Uların ırabe

( hu)ıltıhonılı". \lh '4''ru
( n Gf .\!\SU ılu le leı i· 
( ız. \ccn•ıları ( ,1.\\ \\"i· 
( tal ve~~r.ka l.mııt ı l'ıs-· . - 1ıııı:, ,. 
C ta kurusu j ... , ır f - ~ 

l~"!·~~·~~ • ',\. ': ~:•V~~~V&VAV•V&VAVAV.3~ 
~-~~ 

ka-;:;ıılı: c•ft>111lil<'riıH• yalda~! ıhı!'• 
- .._e {Jihi'l Sonılve lıMa düşüıı<'•'''· 

• • 1 ı• - IHziın PlbisPIPri san:ı. hir tavurla Plral'ıııa ha • 
H'r<'liın, sen de hize :se - nıyor, uireeı•(Jl yeri arı• 
ninldll•ri ver, ıllacak ve - yordu. Bir nıüddel dah1 

r<'cek kalınasın... yürüdült•r. EvlPr Iıüshi.i' 
\"alıııdi 11iiılerini açtı: tiiıı sl' ..-ekh·~li, sokaiiJııf 

- .l\la~allalı, ıııa::>allah.. Jıüshii.liin pisll'şti, şıwıP 
~ ·' I 

J)edi, dtııııck siz heııiııı bu Ranki lıir nıezhelede yıı 

R 
ft: 

Plblseh•ri ı;iztı <'l!i heş rüyorlardı .. 
pula iiyl<'l'O p•rıli!Jimi ıni ( Mahaıli var ) 
zaıııwıliyorsuıııız·? Bı·ıı, hu 
parayı si"ıyl<'rkNt sizin <'1-
bbl'IPrinizin he~leli olan 
il\i lıw:uk pulu ela he aı) 
elnıi:ılim ... 

.:-onılyenin kan heyninc 
swr:ulı. Bu ıııaclrahaz lw
rif onun kokıııııs ellıJ.;p -
lt·ı·iııdPıı ı;ok daha \"<'ili 
olan ),endi l'llıist• ine iki 
buçuk ınıl vı•rıli{ji halfle 
lıir Yahudi arJ.asııulaıı 
<'skidl diye ı:ıkarılan en -
tııriye t'lli hl'!j pul istiyor
du. Ba~ka lıir zaıııan ve 
uwluiıula olsa hilatert•dılüt 
pestilini çıl.aracaijı ŞÜJl -
hesiz olan Yahudi ile l<'k
rar pazarlııJa oiri!jll. Onun 
kendi elhlselerile ettiiji 
ıllaylara tahammül etti. 
~ilıayet uyu~tular, para -
ları sa;vch, ~ovalye ile a -

Ruveı·ıer ınmsarı 
Bir sabah gazet~ 

bundan bir kaç gıl~ 
eve) bir haberiıniı1 
tekzibe kalkarak ri.i 
velvcr inhisannın he' 
nüz kim eye ihale edil' 
ıncdigini yazınıştır. 

Habüki evelce de lı9 
ber verdiğin1iz veçhile 
rüvelver inhisarını~ 
ihalci katiycsi yapı~ 
mış ve bu inhisar B~ 
sat biraderlerin ten15V 
ettiği gurupa verilıni;' 
tir. Elyevın ihale şa~ı: 
namesi mutalfta e& 
mektedir. 
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Pariste Polis teskilatı nasıldır? 
' 

İyi bir sulh bekçisi 
·nasıl olur? 

n Saat 

Saat on üçü hiç çalar mı? 

Sieara içmekle beraber .• 
Bir taraftan da yazıhanenin gôzlerini birer birer 

çekerek muhteviyatını muayene ediyordu 
-25- Nakili: A. Ce1nalettin 

M. Miyet böylece tatlı tatlı gazc
tıesini okurken Sosten Pimaıı biral:ıa
neden içeriye girerek polis hafiyesi
nin yanına yaklaştı. Usta ve çömez 
hirbirlerile ekseriya bu birahanede 
buluşurlardı. 

Sosten Piman, uzun leylek bacak
lannı masanın altına solaniya çalışa
rak mösyö Miyete dedi ki: 

- Üstat yeni havadislerim var. 
- Aman Sostcn yoksa cinayetin 

sebebini mi keşfettin. Gazeteye göre 
bu cihet tenevvur etmiş. 

- Hayır, yalnız yavaş söyleyiniz 
bizi dinliyorlar üstat. 

- Alçak sesle &öyle ama çabuk 
!löylc. 

-Pekala! Bu sahalı Ver~asür 
caddesine gittim. 

- Madam Mery adeki mi zİ) aı·et 
ettin yoksa? 

- Bu noktayı da tenvir ederiz, 
dedi, yalnız Landrinin evini ben de 
bir kere gömlek niyetindeyim: Baka
lım ihtiyar hizmetçı bana da kafa 
tutmİJ a cesaret edebilecek mi? 

XI 
EsraratOt mevcudiyet 

• 

MASKARA po ı t kil tt Amcnka teşki· 
Utı kadar geniş değil ede gene çok 
ehemmıyetli bır teşkil ttır. 

l 0,060 Polıs ve ( 3,000) Komisere 
malık bulunan bu teşkilılt gün geç
tikçe meslek noktai nazanndan kı) • 
metini artırmaktadır. 

Mektepten çıkuktan sonra doğru
dan doğruya ve derhal vazife ver

mezler. 
On alu giın hiç bir işe bakmadan 

mensup olduğu merkezde muame!Au 
seyirci gibi tetkik ettirirler. Akşam
ları da: 

- Hayır cfendtm şey .• Komşusuna 
uğradım. 

- Kimin komşuna? 
- Madam Mcryadekin komşusuna 

yani Maks Landrinin evine. 
- Peki sonra?. 
- Sonrası Landrinin evinin kapı-

Aynı gün öğleden sonra cinayete 
sahne olan Meryadekin yazı odasına 
girmiş olsaydık, bu odada mösyö 
Kroşeyi koltuklardan hirine kurula
rak oturmuş bulurduk. Ôjen amca
nın karşıBJna isabet eden pencereye 
yakııı koltuklardan hirinedc Elzi Mcr
yadek malızunaııc oturmuştu. Kroşe
nin sac.lık refiki tilkiye ğelince, bu 
sevimsiz fakat zeki hayvan madam 
Meryadekin ayaklan ucunda kıvrıla
rak derin bir U) l<ı ya dalmıştı. 11ah
za efendisinin küçük bir hareketinde 
kulaklanıu dikiyor Ye gözlerinden 
b.risini açarak mösyü Kroşeye bakı
yor ye efendisinin tatlı tath mubaha
smnna devam ettiğini görünce gene 
gözlerini kapıyarak şekerleme kestir-

miye başliyordu. y 

'M. Kroşe elinde tutmakta oldugu 
cı "aradan hem derin nefesler çeki
y;r, hem de yazı ı.nasasımn gö~cri
ni birer Lirer çeketek muhtevıyatı

m nıuayenc ediyordu. l\'!· Kroş_e hu 
gözleri karıştırd:kça tedıye e.dil~e~ 
mi" bir çok faturalar ele geçırmıştı. 
Ayrıca alacaklarını ~l~mamış olan 
bir çok alacaklıların şıka.yet mektup-

Amerikanın en büyük sahne vazı'lanndan ( D. \. Girffıt) \1 \Sl\:.ARA atlı 
yeni bir filim , apmaktadır. Daima ismi cismi bc\ır iz akt ı I ı l çalışmak 
inkişafa müsait ·yeni yeni kabiliyetler bulmak, onlara keneli kudretini :ısı 'arak 
ortaya yeni san'atkarlar çıkarmak bu meşhur sinema ustadının. hu .ıı~ıvetlerınd~n 
biridir . ( MASKARA ) da da tanınmış denebilecek hemen hıç kimse 'oku~ : 
Resmimiz bu günlerde ikmaline indzar edilen eserin muhtelif sahnclerını ( Sulh Bckırısi ) ismini taşıyan Paris 

polis mesleğini inuhap etmek oyle 
pek kolay bir iş değildir. 

- Hiç bir yere uğramadan en kısa 
yoldan doğru evine git! .. 

suu çaldım ve kapıyı açan ihtiyar 
hizmetçi kadının deialeti ile içeriye 
henüz girmiştim ki koridorun (niha

yetinden doğru gelen alelacaip bir 
adamla kaı-şılaştım. Bu tuhaf adamın 

!!OStermektedir. 

Ev\ela genı.: olmak... ğüçhı kuvetli. 
hastalık!\ız olmak, sonra ahlakı en ufak 
b r kusurdan bıle munezzeh bulunmak 1 

şarttır. 

l3orçlu, hvgaçi ) alancı., geçımsiz 
kim !er (Sulh bckcisı) olamazlar. 

Taliplerin kar gıbi temiz bir ahlaka, 
bir bckdrete malik olmalan şarttır. 

Derler. Bu staj müddeti on alu gün 
sürer. Sonra, esıci bir memurun naza· 

., alundiı bir kaç gün çalışır. ondar 
\ arkasından san renkli garip bir mah

lukta geliyordu ki baliba bir köpekti 
- Devam et. 
- Aeaip adam onüınden geçerken 

yüzüme alaylı alaylı bakarak gülmi
ye başladı ve köpegine dönerek: 

İlk yazılan bir polise hemen resmi 
elbise gidirmezler. Ona evvelA mesle
kin şeref ve haysiyetini korumak oğ· 
redirler. 

« - Gel Tilki! Burada artık işi
miz bitti!» Diyerek çıkıp gitti. Herif 
gidince bunun kim olduğunu ihtiyar 
himıetçiden sordum. 

lan da orta) a çıkmıştı. Kroşe bu 
mektup ve faturalar lıakkinda madam 
Mcryadeke Lir kaç sual sormak iste
di, lakin kadının bir 'azı yetimane 
ile derin \'e ınücllim duşüncelere 
dalmış olduğunu görünce bundan 
vazgeçti. Bu sualleri bilah~re ir~t 
edebilirdi. Esınanı tediye edilmenıış 
faturalar yekıinü olduk.;a ınühım 
bir meblağa balığ oluyordu. A~la~~~ 
lıyordu ki Meryadek öyle ~emldıgı 

~ . 
Ki!~!~~~~~!~:~ AŞK MELODiSi 

0 
nadıkları ı KIRMlZl DUDAKLAR) ( AŞK MELODiSi ' nin mevzu~ 

Sonra (Polis) mektebine yollarlar. 

Bu mektep, teşkilat ve tedrisat iti· 
barile (Sulh Bekçı) lerini mukemme
len yetıştırir. Nazan ve ameli butun 
zabıta vak'alan, kazalar hakkında 

malömat verilir. Pans gıôi galabalı~ 

bir şehirde yollardaki seyri sefer mti· 
hım ne nazık hır mevkı tutar. l\lck
tcpte bılh:ı :ı buna dıkkat edilir. Ay
rıca hır ız ve katıllerle mucadele ıçıu 
usuller t drıs olu mı. 

- Öjen amca cevabını verdi. 
- Kimin amcası? Diye sordum, 

y ' . . umumi harpte kısmen cephede geçmış 
Amerika darülfünunlarından bınnde bir komedidir . ( Tomi Dugan ) ve 

9CDİn mi yoksa mösyö landrinin mi? 
kadar zencin ve müreffeh hır adam 

o al' değildi. Acaba F.Jzi kocasının m ı 

geçen bir aşk macerasıdır. Filim çok ( :\lildrd l l:ırris ) bn e:.erin belli başlı 
sonrada tek başına 'aıif esini yapmak 

için tavzif ediliı'. 

-Hayır maham Meryadekin am
cası imiş. Diğer taraftan ihtiyar hiz
metçi yulcanya çıkmama mumanaat 
ettiğinden oradan ayrıldım. Maksa
dım cinayete sahne olan koşke git-

munffakiyetle alınmışar • kcörleridir. 

ve ticari vaziyetinden haberdar mı 
idi? Bu kotü vazıycti kendisine ih-

. dj? 

Paris polsleri ata. bisiklete binerler. 
ümbazlık bılırler. Guzel nışan atarlar. 
Otomobil kullinırlar • Boksa , güreşe 
ukıftırlar. Mesleklerini severler ve 
aldıkları para da bizim policlerimizin 
ladıklarından azla değildir . 

mekti.Ôjen amca denilen adam önüm 
sıra köşke girdi ve kapıyı suratıma 

par etmek icap etmezınıy · .. 
Tahariyatına devanı eden Oıen 

amcanm eline orta gözde bulunmak
ta olan hır def terden kopa~ı~a 
henziyen bir kğıt parçası geçti. Üz~ 
rinde mavi kalemle kocaman hır 
mühim 'ile mahremdir kelimelerini 
taşıyan bu , araka Ojcu amcanı~ 
pek ziyade nazan dikkatini ce~betmı..,, 
olmalı ki dü\uııceli, düşüncelı başı· 
m c;a}lamİ) a başladı. 

En iyi balık 
Çok çıktığından ucuz 

Bir iki günden beri 
halıkçıla:r lin1anın1ızda 
külliyetli mıktarda 
Barbunya balığı tut
muşlardır. Her sene 
bu mevsimde pek pa
halı olan Barbunya 
bu günlerde Uskun1-
rudan yirmi kuruş 
noksanına satılmakta
dır. Diğer taraftan 
avcılar da pek çok av 
vurmaktadırlar. Kek
lik, çulluk son günler
de mebzuldür. 
Yakında bir atlı av ve 
avcılar taraf ındanda 
müşterek bir av tenez
zühü tertip edilecektir. 

Tayyara blçaklan 
'Turk ta yare cemıjetinden: Gazete· 

nizın 3 - 1 • 929 tarihli nüsha::ım:n 
1·. Ta. C. ile Alman~ada (Basatis) 

1''abrik:ıs.ı ar:ısındr br:ış bıçakları hak-

, k~ndn bir mukavele ~::pıldığma dair 
b~ fıkra goriılmi!ştür. . 

'fanare lll'a bıçaklan için Ceml
yeumizlc Mıinir Nazmi \e şeriki arıı
ıınc.la bir ınuk · 1 ııve e yapılmıştır • .Bu 
bapla hiç bir fabrika ·ııe . . . 

cemıyetımı-

:zin alakası ~oktur. Ke~fiyetin bu su
retle tashihi rica olunur. 

S. Sa:ıt Tayyare cemiyetinin bu 

ta\zih ni neşretmekle beraber ·ı • c 
edelim ;.ti Münir Nazmi 'e şurek 1 
l:ısat birad rlerin ortagıdır . 

fatih idman yurdu az asma 
11 K:lnunsani ~L9 Cum:ı günü s:ı:ıt 

12 de yurdumuzun senelık kon!!l'ac:ı 
alnedileceğinden bilumum ,lzanın b ~ur-
du nşrıi cı r a olunur • • 

Seyri sefain 
lzınir sürat postası 
iZMiR)\ apuru 11 k:\nunsani Cuma 
12 de Galata nhumından hareketle 
Cumartesi 10 da izmire gidecek 

e pazar 13 te izmirden hareketle 
Pazartesi gelecektir. Vapurda mü
kemmel b"r orkestra \ e cazbant 

me\ cuttur . 

Bozca ada postası 
(CELıliOLC) 'apuru 12 kAnunu
:)ani Cumartesi l 6 da idare rıhtı
mından haı·cketle[Gelibolu, Lapseki, 
Çanakkale , imroz , Bozcaada] ya 
gidecek 'e [ Çanakkale , J .apseki , 
Gelibolu] \ a uğra\ arak gelecektir. 

Antalya postası 
(iNEliOLU) vapuru 13 kAnun sani 
Pazar ı O da Galata nhumından 
harekede [izmir , kulltik, Bodrum, 
Rados, Fethiye, Finike, Antalya] ) a 
gidecek ve dônüşte mezkör isk.ele
lerle birlikte [ Dalyan, Marmarıs , 
Sakız , Çanakkale, Gelibolu ] ya 

uğrayacaktır • 

Galata köprü başında merkez 

acentesi. Beyoğlu 2362 
Mes'adet hanı altında dairei 

mahsusada şube acentesi. İstan-

bul 2740 

itamslZ icra usulü 
Atacaklarını mahkemeye gitmek

sizin icra dairesince kolaylıkla tahsil 
için bu eserin okunması tavsiye olu-
nur. Her kitapçıda bulunur. Müellifi 
icra dairesi reisi Refik beydir. 

Çocuklara yardım edilllz 
Hilılli ahmer cemi} etinden: 
Gidn::ıız çocukların emrü iaşesine 

medal' almak üzere bu kerre Ankara· 
d · met paşa mahallesinde Mehmet 

i bey tarafından 2.3 lira ve istan-
bulda (Wayss.u .Freytag) inşaat şirketi 
tarafın fan 50 lirn gönderilmiştir. 

Cemi} etimiz namına tcşekktlr ederiz. 

TEVELLOT 
Polis beşin•·ı şube ıkinci lmmisf'r 

lerıııd ıı '\ u ıf lıeyjn Lir kız evl.idı 
<lun'a'a !?. 1m· En.!'l tc m

0

\c edil
rnı tiı. l\• ıd.ı lı:.n ırlı ömürler te
m 11111 "d ı a • 

kapadı. Doğrusu ustat haddim değil 

ama, şahsi bir fikir serdetmek icap 

ederse ben hu adamı çok e~raraltıt 
buluyorum. 

:M. Miyet derin bir düı;:ünceye dal

mıştı. Bir müddet başını ka.,q) arak 

murkabeye 'ardıktan sonra cöıtıezinc 
dönüp: (~\abadi varl 

Altıncı katibiadil 
dairesinde 

işler emsalsiz bir sürat, azam1 itina, takayyüt ve 
ciddiyafla görülür. 

Müessese alakadarlara en yüksek asari hürmet 
gösterebilmeKle bahtiyardır. 

Yeni postane YB Sanayi Bankası karşısmda Vlora Han 1 kat 

radyo, sine, tiyatro 
::;aat DaJ<ika 

J 9 oo Üı:ıtüd) o mus.il..i lıey'eti. 
2o 50 Rasat merkezi raporu, 

21 

İstanbul saati. 
oo Kon;;er; 

(ı) Kalmaıı: ~laritza. 
(2) Bela: Anı Şöııcn 
Rayıı Valse. 
(3) 1.aner: Höfbal Tanzc. 
(4) Cazbant. 

ŞEHREMANETİ BU AKŞAM 

~ Saat 21/JO da 

Di$1 AŞl 
Piyes 3 perde 

Nakili: 
Ömer Sıtkı 

Fatihte Manisalı Mehmet paşa ma

hallesinde yemeniciler caddesinde 4 -

34 numaralı hane man dükkan \ie 

balık pazarında limon i:.kclesinde 4-1-

46 dükkanın talibi evvelleri I Iasan 

Tahsin ve Ali Riza efcndılerin tarihi 

ilandan itibaren bir hafta zarfında 

mürac:ı:ıtla işlerini takip t:vlemcdikleri 

t:ıkdiı ele işbıı ~nn alin di~cı m\llml"tl.: 

tahsis edil i ıl n olunur. 

Türk yılı 
Bu eser, bütün Tü~k dünyasmın 

1928 senesindeki umumi 'aziyeti ile 
uzak "e ) akın mazi) i a:, dınlatmak-
tadır. 

Türk ocağı merkez heh'eri tarafın-
dan neşredilen Tiirk )Ilı herkese şa

yanı ıa..,:;iyedir. 

'l'EŞEKKÜR 
Sukut ııctic{'simlc :" :ığımd:ı hasıl 

olan ke .. ri ıııııhtclit ten ıııiite' dlit 
b:ıııtalığt, müracaat ettiğim etibhanııı 
a' a<"•ınu kcsnwkteıı başka çare bula
n~aclıkları halde yüksek tedavisile be
ni topal kalmaktan kurtaran düyu
mı umumi) c hastanesi etibbasından 
doktor \ta B. Et: ile tedavim esna
sında pek nıuşfik ihtimam gösteren 
mc.zklır hastane hem~ireleriııe alenen 
teııekkürü vecibe addederim. 

> 
Babali cİ\ arında \cımusluk so-
kağmda mııkim polis Rıfat F.L 

hf'mşir<'si: Behice 

Müessif bir ölüm 
Posta 'c telgraf Baş mem.urlarından 

Süleyman beyin kayımaldc::ıi \C mu
harı iı !erim izden Sadettin beyin halası 

ifakat hanın müpteli\ olduj!;u hastalık

tan kurtulami~ arak irtihali dan beka 

etmiş \ c E) upt.ı aile::ıi kabri,tarına 

del'nedilmi~tir. \rkadasımıza \ c mı.:r

humcnin diğer aik::ı i efradına bc:ıanı 
taıh ec cdcı 'e kcndi::ıine rahro1:t 

dılı.:ı ı. 

j\fUNZEVI 
1\lES'U'T İZDİVAÇ 
Oeı ı B an-.on) \ e ( Rı art \ a ling) 

:\ll:s·cT ıZDi\ \Ç i mi de b"r filim 
(MC~ZEVİ (Korrin Criffit in en çernmck ı:<lir. ( :\lF L"'T ıZDiY.\Ç) 

son esericliı' . San 'atkdr bunda çok 
h ın bır "k hıkı\.' ı<lir. 

muYaffak olmuştur • 
(Edmut LO\ ) da ( M.l:~ZE\ İ, de \ 111

' 
1 

" 
1 1 1 1 1 1 1 

ihmal edılmi\ ecek bir kudret göster- I Bugün: 
!!İm!leliikliite!!di!!!r.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! = O p E RA DA: 

İ . lsTiBDA.T 
İstanbul altıncı hukuk daire-

sinden: 
Galatada doğruyolda şişane (ad-
desindc bhvcci iken clyc\ ın 
ikametgahı meçhul Bayburtlu 
Huscyin Den iş efendi tarafına 

Necmi) e hanım t.ırafından 
ale\ hin ize ikame olunan tescili 
akit davasının 9-12-1928 tarihli 
celse inde ilanen yapılan tebli
ğatı vakıaya rağmen icabet et
mediğiniz için hul·uk usulü 
muhakemeleri kanununun 3 98nci 
maddesi mucibin(C hakkınızda 

gıyap karan verilerek başka bir 
giına muameleye bakmaksızın 

emri muhakeme 6 - 2 - ı 929 
tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 14 de talik kılınmış mcz
kiır günde de muhakemenin 
devam ve intacı mukarrer oL 
malda ycvm ve vakti muayyen
dc hazır bulunmanız lüzumu 
kanunu mezklımn ffi inci mad
desi mucibince ilanen tebliğ 

olunur. 

Operatör 
Ahmet Burhaneddin 

Cerrah Paşa 1 s hanesi operatörü. 
Muayene an . Beyoğlu Rus se

farethanesı karş ında 348 numro
lu Suriye ~arşısı apartımanı 8 nu
mroda 1 e~ef n: Beyoğlu 1615 

; ALHAMRADA: 1 1\ \J IR \:\t A:-J siP \IIİ 
1 MELEl-:(TE: . 
§ SiL \ll 1).;CI 
~ ASRİDE: 
\ YOLCU i 
: MAJİKTE: J 1 KOHl· ~ , e 1' 1 I l.I P \Rİ~TF. 
illflll"llllıı 1111 1111111111 ı ı ı ı ı ın ıı ı 11uı 

iian 
Iloz Kmt 1 ürl,i, c t mum İ:!:Orta 

şirketi iJ:ırdıanekrini 1 G.tlat.1d:ı \ Of• 
"oıh cadde inde 2 ı 2 3 nuınan:ılıırcla 
kıiin ınııtaı-;arrıfı buhındub'l.l Boz Kurt 
ı;alııkaıı Gümüşlü hanın dördüncü 
katına nnlJ dildiği ilıin olunur. 

• A 

ilan 
Kompan) i Dnsür:ms lcnnra.l J~ 

Pari sigorta şirketi Tür.ki) e. 1?udiın
) eti huııu><h esi idarchanderının Ga
latada ' 0;, oda radde~indc ı 7 ı 9 
nwnaralarda kain ~iı-kı.:tın muta rrif 
olduğu )en ral {Sabıkan Azaryan ha
nının dorduııcu katına nakledildiği 
ilan olunur. 

Fatih sulh mahkemesi üçiınçu hu
kuk dairesinden : 

Avrat pazan kurbünde hub)ar ma-

hallesinde Ça\ uş za~e ~okağı~da ( 2) 
numaralı ban ede sakın ıken bila 'elet 
vefat eden Safiye hanım binti oma
na idda~ ı , et edenlerin kanunu 
medenının 534 ) üncü mtlddcsi 
mucıbi uı,: t) zarfında mahk-
eme\ e bılmtiraca.. sıfatlan be
) an etmt !eri \ e al·ıcaklı 'c b ·lula
nnında kanunu meskôrun 561 İnci 
maddc"ı mucibınce ır r:rfmda 
mahkeme) e b !mu caa 3l" k '\'C 

borçların ],a d ett"ı ın lt.:rı \ :ıl.tıı ak. 
dirde mesl ur m l del ı :ıhkıilnl .wt* 

rlccegi ilıln 1 nı r 
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CUMA Telefon: 

11 

1929 
Kanunsani on 

VAZI iŞLERi 

is. 1202 
İDAl'l i~I F Ri 

is. 3872 
_.,- --:.- . . . .. - ' :... ' ~ . "' .............................. .-..... . 

Jliiıı~ aııııı ı•ıı ••ıııiıı nıoliirh•ri !!! 

E RAHAT!!! 
EN İKTİSAO'I!!! 

EN ASRI!! 
OTOMOBİLLERi 

Yeni 
MODEL 

520 

6 
sil1 ııdiı~Ii 

50Y 
\IÜŞ'fERİLl~Rh T EJ\IİRLERİNE Aı\IA.DE 'fECRÜBE Al~ABALARİ 

l'aksiınde FİAT Garajını Ziyaret Ediniz. l'el. B~yo_ğJu 4()30 

MilletMektepleri için 
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ile «:\liflet mc! ıeııkine kıb"~ etti i muallim ( udJ\e 11"'"\İn ll•ı"mil') 

Milli Ali abe 
Kıt J,ı bı u · biı iıiııa ile \e ga.et nefis olarak çıktı. 

Resimli ay matbaasından 

MAHMUDİYE OTELİ 
• \lcl<trik 'e tcı ko. la muceh~cz 

J"t"Zaft•t YC tchaı· tile mı.ı~tcriler'!1in 

ıı ,azh.m takdiri olan ntcl:mizc hu 
defa müce<luedcn lıan o m.ıballile 

tel.: ) ataklı odalar inşa cdilmiitiı 
Binaenaleyh a le ikaıııetınc dı • ;on 
derece elririşlıı.lır. Eln-cn ücretle 
alıcıneman kaydedilir. R.Jıaunı 'e 
i tirahJtL.'1i arzu c<len Zc\an kira 
ının teşriflt.!ri kendi mcfcatları ikti~ 

z;ı.,1dandır. 

\drco; 
Sultan '\Iahmut lc,•lıesırdc 

Telefon .ı.ıo2 

Karagümrük 

~ehzadcbaşı 

Eyup 

Tahtakaıa 

vilaveti eınvali ınetr~ıkc 

Mahallesi 

Karabaş 

atik Alipaş;ı 

Siıleymaniye 

Emir buhari 

Rusteııı paşa 

Şeh ıııelınıet 

• 

Sokağı 

npur iskelesi 

kilise 

kemeraltı 

topçular 

tahtakala 

iznıir 

No. 

39 
5 

22 

J ., 
10 

arsa 

diıkkÜi1 

c 

• 
• ma oda 

kagir dGkkiı" 

icarı sabıkı 

fıra 

2 şehri 

21 • 

5,50 ' 
4 'iO • 

12 ' 
60 • 

atik Müstafa paşa 

Elvanzade ' 

demir taş 

p~zarct 

demir kapu 

kantarcılar 

nizanı 

• • 
1 l 

14 

23 

bustan, ku.~ube, arsa 
apartmanın birinci daire.i 

kagir dükk5.n 

14 c 

15 c 

3 • 
~ 

hane ıo • 
Balada evsafı ınıılıarrer emlak şeraiti mukarreresi veçhi! icare rabt edilınesiçün 1-24-9 2 9 tarihine ıııüsadif 

perşembe günü saat onbeşte ihaleleri icra edilmek üzere müzayedeye vaz edilmiştir. Taliblerin emvali 

metruke icar konıisyonına müracaatları. 

Müz'iç öksürükleri en 

çabuk ifı eden ilaç 
( 

J Krezival 
<hr.. Tesİİ"İ' binlerce defa tec· 

rübe edilmiş olan bu ilac ko

laylıkla ve kat'i bir ,~urette 

tekmil balgamları· sökturur ve . . . 
erit& P 

.. '13~" hususi 

dikkı.t. ( .. 
an1balajına ' 

Büyük tyyare piyankosu 
• 

Altıncı kejide ( 12) kanunusani 1 fJ~9 <la<lır. 

Bu keşide, ıkramiıolerınin !\erek biıvlıklüğl ve ırcrck sa ı ı,ıııııı çoKlu~u 

ıı banvle 5. ci tertibin en "<cnı;in Ye en uıııide dolu keşide ıJi,-. 

En biir ük ikr~miye ,)00.000 Iiıadır 

llundrn lıa1ka 1 tane 100,000 

1 ı:ıııc S0,000 

tunc 30,000 

tane 

1 tane 

1 tane 

2 tane 

;i tane 

r .5 tane 

20,000 

r~.ooo 

10,000 

7",000 

6,000 

2.000 

ıoo ıane LOOO 

\ e bir de •····-· 20!'.(HJ(J liralık 

En ınükeın
ınel ·ve tanı 
ayarlı saattır 
Dakika şaş
ınaz. teıni
natlı ye eh-
ven fiatla sa
tıln1aktadır. 
Baılıc.ı >:ıat dükka~lrnmbr. arayınl7-

'J'opl:ın ~a.uş. 

Rikardo Levi 
Y <' hirad(•ri 

i>t nlıul. llavuzlu lı"n 9-14 

1 !er cin.-> saat dl·pl) .. ıJ. 

Doktor Feyzi Ahmet 
rirengi, belsoğukhıgu, cilt, pros

tat, nfı tenasül ve kadın Iıasta-
1'klarnn en son usullcrleaz bir za
ıraııda mutedil şeraitte tedavi eder . 

Adres: Babı illi cağaloğlu yo
kuşu köşe başt nuınro 43. Telefon. 
İ5tanbul 3899. 

«Son ,"ı'naf•in ilriıı tarifesi 

6 ıııcı sahifede bir satır 
5 inci r 

4 iıııcü ır 

1 ılncü a: 

« « 
« « 

(( " 
« « « 

" « « 

Kuruş 

l'.!,5 
25 
40 
60 

100 
200 

l'Ül~KİYE İŞ llANKı\Sl 
Serı11ay~i: tediye ediln1İş 4.uoo.tıou liradır 

Un1un1i ı\lüdürlük 

ı tan bul a.t ıcı huk,ık m.~I ,mc>.: 

.\!adam Siı11uhinın mud<laı alcıh 
koca'ı .\rua\llft llodo,ı-an cfendı ole\ 
hine ikame C) leıniş oldu~·u ho~aın:ı 
Wl\a;ı zımnında mü<ldaı alc)h Ardo 
,-aft Bodo,ıyan cfeııdıı c beraı i tcblıg 

ir,al kılınan da\Cıiye ;<İrine mü~iri 
'c mahalll:'-İ hcy·cc ihti~ arirc .. i tn r :t 

fınJan \~,iJı·n nlt: .. ruhattarı ihıı11c·J...~~1 

'I ı Bahçcl\Jpıda S:ıl:h t:c:ıti cc1.ancsindcih7.ar l'ttirini z.ın 

! 
1 aç arınız~ uaReçctclcriniz _taze cd\iyc ile. cidJi !>il' dikkak ,, 

ht :·ametle 'ıpı il' l>akık ıdrar ıahlılı 1 ()~ kuruitur. 

Hal's Balık yag"' I Bahçeka~ıd''. ~alıh :.ıeeaıi cc1.Jnc,ıııde 

'felgraf: İstanbul saat 
ilan muhteviyatına dikkat olun

makla beraber bu hususta 
ıııcsfıliyet kabul edilmez. 

Ankara 
şubeleri: 

\ııl.aı·a 

İstaııhııl 
Uııı·sa 

İzmir 
Saııı ... uıı 

Adana 
Tı·ahzoıı 

Halik••..,iı· 
(;iı•p-,011 

Eti ı•p mil 

\yvalık 

Zoıııı ultlal, 
Kay-.pı·i 

.llPı'.;İıı 

Mi'ısail ıııııaııu•Fıl, ı.ıımlıaralar, ı.a-.alar 

;\Iu!'-.ırriri: Ja ı.. Lo.,tirm 
-101-

~lutcrcimi: Celaleddin Lkrcm 

MACERA ARAYAN KADIN 
O kadar ki bu

ruşuk cildi kemikle 
rinin üstünde ıslak 

paçavralar gibi ~ar
kı ·ordu. Elleri ke
mıktcn birer pen
çe, çehresi tıpkı bir 
ölu kafa•L 

ihtiyar sihirbaz, 
gozlerini kırpışura
rak, zahiren !Akayı 

bir tavurla gelen· 
!ere baktı. 

Anl~ılan onun vazifesi yanan mu· 
k.ıddes ateşi hiç söndürmemek olacak 
ki ara sıra bir iki çalı çırpı ile ateşi 
•ln-lcndiriyordu • 

" Jaıı w la Şeldon atefin usıunde 
•Sıla 4ııran \'e tüt1ülcnen cisme bak
tılar ı aradıklannı bnlmuşlmlı ! 

( ;cnı,. ı.ız •rduı1u m .. n:r.J.r;..ı.J~ı:-ı 
fe\ k ıliltle he\ ec nlanınış; ' o haı ıbcak 
g bi ıı~naı ..k J,c:ı<lhıni kııllibc,cn 

dı~arı ntını~tL 
Derin der n nefes aldı; (Sd<lon ) a-

1 lepsin:n de kcllcsl ornda mı? 
dire •Ordu -
~el<lon ke•ilen beuzların lıaılarıııı 

5'1ydı: tamam! 
aramı ya 

çehrelerini ta· 
Tüdorla beraber altın 

giden dokuz beyazın 
nımamak kabil mi idit 

Kılavuz, kelleleri saynrken (~eldon)a 
yardım cdivor; ve kesilen boyunlar
daki balta darbelerini ı;ösıcrirnrdu. 

Punga • l'ungalı zenciler ıabiatile 
gene glilüşıüler. Tahitililerc gelince 
onlar boyuna küfür avuruyorlardı. 

Hatta içlerinden birisi öfkesini 
almiyarak ihtirar sihirbazın bağrına 

hır tekme indirdi; ve onu yüzU ko· 
) un killlerin içine yıktı. 

Dokuz beyazın kellesinden ba, ka, 
güneşte kurutulmuş \'C ya tu~ulenmi~ 
bir çol.: ke;ik i.baslar daha huldıılar. 

ıuc meçhL'i' ıı h •c ile ıcn tcUı 

ıı.at İi.:l':ı,,nı tallp 't: t~ll·lhi 'akı nllı' ı 

fıkı ka u, :ı.-;orulmu~ o1nıa'"'1a hcrmucıp 
taicp minl<lcı alc\h hal kında on l!:Un 1 
ıni:ddetlc ilanen tclı\i~at iı.::ın"-tf':ı kJr .. 
\ f'Jilmı~ \ e 'c.:\ m) tahkikat ol~ır:ıh. 

t:ı~ in kılınan [ lJ'2CJ ~l·nc.:-i ~ubarının 

4 üncü p:ızaıt ... ~t J!Urı~ s3at ondoHlc ' 
mu:ıll:ik ~ıulunmu" olnıağl:ı ) C\ mı 

tahkikatta h;ızır lıui nma'ı 'e ak•i 
ı1ktıcde hı kuk u>ulu muhakeme i i<a 
n ır.t:ıll n hnrekatı dalrcsı~dc t hkik;.ı'~l 

n1tb.1,trl·t oh;"'l:lccı.· ı tt.'hı•p;.1t ıhaku: lına 

1 aıın >ln1ak iızcn.· il;l 1 !ıl· nur. 

Bu baf.llatın ıkı::-ı 111 . t. ~na, t1i~t.:r 

len hep zrncilere aım. 
U ikisini tetkik ettiler Biri kum·"! 

lıı11klı lıir beyaz; diğeri kulaklarında 

altın küpeler dııluncn lıir çinli kadınhı. 

.\caba bu çinli kadın lıurado ne 
arıyordu'? Bura\u na;;;;ıJ \'t ne için 
gelmişti. 

i•te esraren~i>. bir takım sualler ki 
cevaplan kolay kolav Yerilemiı onlu. 

Şeldon emretti; ihtiyar >ihirbazın 

kulübesine ateş Yerdiler 
Yanğın derhal diğer kulübelere de 

sirayet etmi~.~ \'C çıur<lı) arak ortalığ1 
silip süpürmiye başlamıştı. 

Bu <ıradı civar kabilelerin bulun· 
dıığu yerlerden davul, zil ve acaip 
bır takım bOl'u sesleri aksetti: llu 
ses]er yamyamları harbe davet edi· 
yordu. 

Esasen kafilenin de yapacak lıir işi 
kolmamışu. Altın aravıcıların akıhcıi 

anlaşıldıktan sonra geıisin g ı ı u 
ııüp gitmek lazım geliyoıdt1. 

E~r ·ettikleri iki ya1n\an11 bıruktıl.ar. 

1 taze bırıncı mıınroa Balık nğının kılıı· 

uk şişeleri 90 kuruştur. }lağjUiİfetini i<pat ebene bın lira \ar. 

U .. sku" drlılar ' .. 'd (.'ııcuk v,id:ı:arı , emzik' muj e p:ınta\tln ITilı'<İ:l!Jlll<l j.!;11 

~ ,~ILı 1~ irınga }Jştı~ı, l 'am şirin~a. lastJk .. onda d1c·rrrL' _g-ihi hıicl. ıTllc <":· .:ı' ı 

"lhhi\·c ile krcnı. <li' ınal'unu. podr:t, la\;ınr:ı. koilın\a.. l'-.ın3 g:ihi lll\a.1c.:. c._· ... ,a 

ları L ncuI:ır "Ok'lğın-1.ı \\.."Ol ltll\Jt \C ic\a.ı:ıın uhl he ına .0 ı.za:-ıındaı Ul'UZÇ · 

tcd:ır'k edili 

Galata Sahn sıhhiye merkezinden: 
\lcrkc'IIT'iz anbarhd:ı fl,(Hl kuruş ( l'crm:ınga~:ıı de potı' ) ile ~Oll kuru 

(hoş h~nziıı ) tcncl.;:c ... i nluz:ı~cth.: :-uı·cti~lc satıh.ıcaµ;ınL1an llll;Z:t\l'dc j!.'Unü 

24 h U2C) perşembe ol .. ~ ak te,pit edilmiştir ~l<ıliplcrin ınezktlr l'Ş a, ı ~j)rmck 

uzcTc hcr J.!.U~ \·c n1t1za,cdcyc i~Linıh etmek üzeı-e ınc~kı1r J!:Uıu.ie s:ıat l·t te 

( olatoda Karı .llu·t-:ıpa~a nk.c;ınd l:al.ıta ~alt•! sıhhl\c ıııerkczı nı.,,af ko

ın. \(,nur.ı ınunıcaatı 'I ilin ıılunıır 

Hı.::ikilel' "'ı~·r·ı,ar-.ık 

kJıik çu ur ) nidan 
ınano daldı. 

k lÇ<l dıır..;unlar, 

ıehar bakı: or-

h .fan''', gon.lü~ü çirkin manl'..aranın 
tc irind n hala kurtulamamı~lı; se:-;$iz 
"'Seldon " un lınündc yürüyor, \'C 

çok mütccs~ir gurunuynrdu, 
Yarım 'Oat sonı·a ·· ':icidoıı ., a dö

ııcrck dedi ki: 
- Böyle macera eksik olsııol Çif

Iiıtin etrafında atla gezinti yapmak 
benim ne\ ime yetmez ki ? .... Mel"un 
heri!ler-

,\\'larca k;\bus l(cçircceğim. 
O akşam w Tüdor "u biraktı.klan 

banyan ajl;acının bulunduğu yere gel
diler. 

Erre~i sabah kafile yola çıktı. 
Tüdor Iren!iz dernıaıbız bulundu· 

ğundaıı movakkaı bir teskere ~ aparak 
üstüne 'atırdılar. 

iki giın onra (Kadı) de Ka klaıı a 
atlamışlar; \'e i.içüncü gün ',:_.ı 

sonra çiflij!;e klnışmıışlardı. 

Jaıı dcıın hir oh \·ekerek fişenkli· 

1ğİ1C rU\l'l'\Cl'İni Çİ\'l\'C n3:ırkcn ~cJtfnn 
nlcan1un bir nazarla genç kızı :.c~ ı 

ediyor, 'c hafif hafif ırülümsi' ,ırdu. 

Fakat. geııç kızın, sofada hir hama
ka \aıırilan (Tüdor) ıı ıeda\iyc ba~ 
ladıll;ını görünce kıskançlık damarları 

tekrar kabardı; ve surannı bir kanı 
astı. 

- -25-
Öüniimiize yazık oluyor .• 

(Tüdor) un ııekahat denesi on gün 
kadar sürmüştü. 

Bu müddet zarfında çiflik işlesi bir 
saat makinesi gibi işledi. 

Zenciler Goguml ile arkadaşlarının 
akıbetini gördükleri için hepsi de 
kuzu kesilmişlerdi. 

Bu sırada eski işçilerden muddetl 
biten bir kafile l\larıa gemi ile mem. 
Ioketlerine gönderildi. 
Şeldon ıırtık eskisi gilıi cenci sırun

da degil, at iıstüde dolaşıyordu. 
Nasıl olmu~nı da cvclce büyle bir 

at tedarik ctrneıııi~ti ? 
::;cıdon kendi; kı:ndiııe iLiraf ediyor· 

Gaıetemizde inti~ar eden bütün 
yazıların hakkı mahfuzdur. 

.Abone sartlan 
\'ilaycUer içııı . ~nelik 1700, altı 
ay:ık <ıııo, iiı; aylık 500 kıırıışl'.ır. 
t:ı:nebi memleketler için : Senelık 
3000, altı aylı< 1600, üç aylık 

900 kuruşmır. 

O üne~ 
Öğle 
ikindi 

Recep '2~ Ll·l.7' 

Takı'i111 
'; ~h 

ı~ 17 
1 t .ı; 

ı\kşam 

Vatsı 

i ııısak 

l•ı so 
18 '.?8 
s ;ıg 

Mes'ul Müdür SELiM RAEIP 

du ld lıu \ l' huna hc...•fll: r ~c\ lcrin 
lıcpsıni jan <lu;unmlış, jnn ht: unı~tl 
".\farta"' ı da rok paha. ınıı keııdilt , 

rinc malcden o dej!;il mi idi? ihıi) ar 
haptan Kinro' birnz .1ğır olmakla be
raber çok ihıi atkılrdı; 'e yelkeni~ 
onun idaresinde muntazam sefcrlet 
yapıyor, epeyce k:lr getiriyordu. 

ÇiOik işleri de miilemm•l denecek 
hale gelmişti . 

işte Şrldon bunları düşündükçe , 
nArin Amerikan kızına karşı derin bir 
minnettarlık hi»ediyordu • 

Artık, serazat hir kuşa bcnziyen bu 
genç kızın her bu~ unu ıyi bıılmıya 

başlamıştı. Jan ne ıapsa hoş gürürnr, 
onu derin bir aşkla seviyordu. 

(Şeldoıı) un gözünden kaçmiyan bit 
ııokta daha ,·ardı ki oda (Tüdor) un 
genç kıza karşı gösterdiği :ı1llı idi 
ve bu al:\ka günden güne artıyordu , 

Delikanlı, ( Jan ) ı görür görmeg 
gayn ihtiyri sevini\or Ye bu ~evinciP 1 

sakiamiyordu. 
[ .\l:ıbadi Yar] 
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