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Nushası her yerde (5) kun.15 

300 bin liralık büyün ikramiye sabahki keşide de 48,444 numa
raya isabet etmiştir. Bu numaranın sahipleri henüz meçhuldür 

rf,., . } H) ) .. ar<'. })l) aıı ~OHUllllll kesidesine 
~ . 

şlandı Bu sabah (9) da 'b 
Havanın Qüzellieinden olacak 
darülfünun konferans salonu 

hınca hınç dolu idi 
KAZANAN NUMARALARI KARİLERİMİZE ARZEDİYORUZ 

0u günkü keşide ile birlikte kıyıneti 
kalmayan biletler 

Beşinci tertıı) la' vare Hu ı,eşide ile ı•iyaııko • 
plyankosunun altııu;ı 'ıu• - nnn Jwtiinei tertibi hitam 
j.~.desine hn sahalı darül - hulnıalila, )'Pni !:Wkilde 

ıunun kont'erans salonun-
( a.baş_Iannıışllr. lln k(•şidc y(•ni hir tertihin bilahare 
lkı annyelerin adedi ve salıh(Ja t_:ıkarılnıaktadır. 
1~.ıktarı itibarile en lıü • Keşide hu akşama ka
yuk ke.Jde olduyu için dar ikmal etlilN•('ğinden 
halkm ınerak ve alftkası hir 'c iJdnci tahllarınuzla 
hundan e' elkileı·lc J.ı,·.·•s 
k · hütiin numaraları lmrile-
·a.~lUI ~ etıuiyecek lm~laı· rimlz<' arzedec(•ttiz. 

Huuün ikramiy{· kaza -
ınubaluğalı şeklide t<•ct•l li . 
etıni~, konferans sa~oıın, 
hattu havanın nnılıal<'ft.• _ nan numuraları karil<'ri-:. 
tine ı•ağmen halu:t• Jmwa mizt• h.-ı•\'Pt·hi ati arz<'di
huı<; dolmuştur. yoruz: 

YENİ MÜSABAKAMIZ 
Filim san'atka .11an içinde '2n x~zla 

kimi beieniyoırsunu.z? 

Sinema merJkhsı kaı ilerimiz için ~eni bir müsabaka 
açtık. Otuz kadı . n ~e otuz kek resmı kO\acağıZ.. 

Bunlann içinde kimi betenditinızı lıııe bildireceksiruı. l!:n 
çok beğenilen kadın \e " kek . J• er artı t rev\ ermış olan ka-
'rilerimiz a ~ ında çekilecek kura"ı mt te 1 b" . ·ı·ıı-; J ı a ,ıp ırıncı 16 • 

kazanacak zata şel1rimizin bil\ uk sinemal .. nn fan birinin 
~) aylık abone~i ikinciliği kazanacak Z"ta J} 1 k b - a\ ı a one, 
:üncüden onu cm a kadar (1 )er a' lık abone , crilecektir. 

ver gı.in ilk sahifamızda bulacağınız kuponıan biriktirin 
e musabakantn aiha\ et huldugv u "Ün bir tarıcs1· · ·· ·· 

ne . . . b nın UStll• 
19Dlımz d · · · • ı ,' c :ı res~~zı yazarak en fazla beğendiğiniz 

san atkarııı re~mı ıle birlikte biz ıröııdı>r riniz. 

300 bin lira 

48444 
10 bin lira 

3 91o8 
6 bin lira· 

24773 6706 

2 bin · lira 
17123 27519 24481 26886 

36567 

1000 lira 
33288 33986 24572 21617 
47828 12086 12072 39982 
15333 16103 32150 18801 
40920 16113 122 5219 

(DeYamı 2 inci sahifededtr) 

Dini tahkir 

Yüzünden bir 
mecmua aleyhi
ne dava ikame 

edildi 

h.1sı111 Tc\ f ik hey 

«Genç dü~uıKdcn> ismindeki 
meı:mua alc\ hine müddei umu
milikçe dini tahkir YC tezvif 
da\",ısı acılrnıştır. ~ 

Da\ a, mc1..muada intişar eden 
«Hazreti ımıh:unmede acık me
ktup» imzalı \azı dola ~'ısiledır. 
Yazının .Muharriri \ c me~muanın 
mes'ul mudürü Kumandan oğ
lu Kasım 1 cY.f ik be\'in matbu
at kanununun ı ı ~ci maddesi 
dclalctilc ceza kanununun ı 7 5 
inci maddesine teyfikan muha
kemesi İ\İn evrak ceza muhake
mesine ha\·alc olunmu~tur . . 

Son Sa.at 

SİNEMA MÜSABAKASI 

[!J[!J~[!J[!)[!] 

isim ve ndresı 

17:---------111 

hayat pahalılığı Baca temizleyicilerdJn illtıllah 
Uzaga Qitmiye 
lüzum yok., işte 
yammızda 

Her gü~ her ) erde, hepimiz 
hayat pahaWığı, hayat pahalı
lığı diye şikayet ediyoruz. Uzun 
uzadıya komisyonlarda hunun 
tetkikile meşg-uldür. Fakat bu 
kadar uzun tetkika ne hacet. 
lşte ayni malın iki fiatı ki hiç 
bir yerde görülm.iyen garip 
bir nispet irae ediyor: 

- Beylerbeyinde 
Bir hanımın kapı arasın
Aa ayağını mı ezmişler? 

Hayvan borsasında toptan 
karaman fiatları ( 34 ) ku~. 
Ayni malın kasapta perakende 
fiatt (80) kuruş. 

Aradald fark yüzde ( 140) a 
yakın bir nispetle ( 46) kuruş. 

İster buna nakliye masrafı, 

ister kar, ister bor:>a resmini 
ilave ederseniz ediniz. (34) ku
ru:;-luk bir maliyet fiatının iizc 

rine ( 46) kuruş zam ve fölyc 
edildiği hiç bir yerde gönilmli;

~ y degildir. 

Şirketlerden birinin zıerdiği pulsuz ma"1m: 

l~te ha) at pahalılı~i 

Hudut haricine çıkartlacaklar 
i.:;canbulda bulunan Çinlilerden dör

dı.i ile Japonlardan ikisinin yazıyetleri 
meşkuk olduğundan hudut haricine 
çıkarılmaları tckarrür etmiştir . 

Gizli bir imalathane daha! 
He oğlunda Dolapdcrcdc Tulumba 

okagında ~ orginin kaln esinde gizli 
bir rakı fabrikası keşfedilmiş, hali fa
aliyette 150 kiloluk bir kazan, 1000 
kilo cibre, 50 kilo kaçak rakı bulu· 
narak mü:.adeı e edilmiştir. 

İmliya:ll şirkellerin Jıalka 
tektirdikleri yetişmiyormuş 
gibi, şimdi f,ir de l>aşum:a 
baca lcmi.:leme §i · ~ · cı/dı. 
/{endi/eri ne hirlti, urlı"i sa -

J(ı/ıi yet/er atfederek onfrrinc 
gelen kapıya asılan ve asıl -
dıkları kapıyı, isledikleri 9ibi 

sızdırmadan bırakmıyltn bu 
müesseseleri akıl ve manltk 
yoluna davet etmek.ten bi::. 
usandık, onlar halkı l>i:ar 
dmekten usanmadılar. ilfem-

İsf anbulda yeni bir ticaret 

Sansar a vcılılıl 
vcılann elinden sansar
lan kapanlar da türedi! 
Bu sene İS

unbulda sansar 
.n cılığı oldukça 
almıs, \ unımüş
tur. J i u :-; usilc 
igrik.ıpı, Top
J,apı t.ır.ıl larınd.ı 
b.ızı gl'fıçlcrin 
hem k:ırlı bir 
ıncşgalc'i, hem 
de hoş bir cğ-
lcııı:c~i olmuştur. 
~ansar aycılığı 

iç n ne ciftcyc, 
nq s.ıcmay,ı, ne 
de baruta ihtİ\ ac - . 
\ardır, butün ıne-.. \:le iki ) u-
ınurtn ile bir p.ırç.ıcık zehirden 
jb lrdtir. 

S.ms.ır a\ ı:ıl.ırı, ) umurtayı bir 
l,cnannJan bir parçacık ddip içine 
bir toplu iğne başı kadar zehir 
akıtıyor, sonra bu deliği güzelce 
kapatarak zehirli yumurtayı kale 
km·Cıklarına sarmaşıklı duvarlar 
arasına koyuyorlar. Biraz sonra 
sansar gelip bu ilaçlı yumurtayı 
yiyor \ c aradan iki Jakika geç
meden bu ziyankfır, zalim, yır
t1L1 mahluk olduğu yerde 
kn·ranıp kaskatı kesiliyor. O za
man a' cı gclİ)Or, merhumu 
lrnyruğul1llan yakıl,ı) ınca: 

- Il;wdi bablım, kürkçü 
dükkfmına! 

Diyip götüri.'ı\'Or YC sansarına 

gör\:, tanesini « ı ü)) liradan « 15 )) 
lir.na k.ıd.ır satarak güle giılc 

p.ırl rrı H.:111İ\ c gidi\'or. 

İstanbulda sansarın, şimdi en 
bol olduğu \er, İğrikapı ile 
Ay' ans m1y .ırasım , i kale du .... 
varlarının dipleridir. BumlarJaki 
karanlık ve her t.lr.ıftan sarma
şıkla örtülü 1,on1klar hep birer 
sansar yuvasıdır. Hele <c Sokulu 
dede , denilen sabık bir evliya 
türbesinin bulundugu karanlık, 

korkunç, esrarengiz mahal adeta 
bir sansarlar ocağıdır. Şimdi, 
buralarda asıl sansar avcılarından 
başka bir de anaforcular peyda 
olmuştur ki, bu anaforcular asıl 
avcıların peşlerini kollamakta ve 
onlann zehirle öldürdükleri 
sansarları kaşla goz arasında 
alıP. sav.uşmaktadırlar. 

İşte Istanbulda işsiz gezenlere 
yeni, karlı bir iş daha ... 

Bari bu san,ar ~wcılığı biraz 
daha ilerlese de ateş pahasına 
01.111 kürk fiatları ucuzlasa! .• 

lef\elle I cşkildl ı :mu nta.:am. 
müracaat vu/mımda derhal 
işe koşan bu gibi mıiesscsele
ri n mi.c11d111w hır /;es ;ı:fpf' 
Fakat ıslcnilmiyen ve ilc...X'iJei 
islenilmiyecek olan, §llllllll 

lmmm /\apısma dayanarak 
tldeta .:orla baca temi:lemd.: 
mes' slesidfr. 

Bu şirketlerden l>iri, geçen 
gün nıemurlaruu Beylerbe -
yine gümlrrmiş ve !Jönder -
mesile beraber de öleden/Jeri 
şildıyel edilegelen yolsu.:lu/\lar 
baş göslermişlir. llalla, idda
lara göre kapılardan biı'ini 
.f a·:la tazyik eclen memurlar. 
bir kadımn aya,i'jmdan yara
lanmasma da sebep olu.uş -
lardtr. 

Beylerbeyinin Hallaç soka
ğı .wıki nlt•ri /ıu lıaldcn /ıeme11 
kii.mil<'lı :jİk<lyclçidirlcr. Bu 
yll'::den wllf yt'!Je bir de müra
t·aat vaki ol11111şl11r. Aym 
semt/en Malunut Ef. ::iraat 
brmlwsı ııe::nedarlarmdan Ce

ıiuıl bey. Jla:1111 bey. tu:cn 
Rl'l,·ir, lıqfı:: İbralı i 111 beyler 

altikadar nıulmııwl ııe::dirule 

lesebbüs icraswa karar ver -
mişladir. Oğrc11mcl• istedik. -
leri şudur: . 

t( Ev sahibinin ar.:usu Jıi

Mfrna, /ıangi sl•rait allmda 
bir eııe girilel>ilir?)> 
Diğer taraftan 11erilen mal~-

bu.:larda da pul olmadığt 

l1cyan ol1111makladtr. Büyl€ 

bir makim= idaremi:e bıra -
kllmış!ır. Altilwdarlarca tel -
kik olunabilir. 

Mündercat 
2 - nci sahifemizde: 

Telgraf haberleri, Polis haber

leri, ve saire. 

3 - ncO sahif emizda: 
GLinün tarihi, Kari siitunu, Serseri 
ha) at, Karanlıklar içinde. 

4 • nen sahifemizde: 
Bir avuç kül, Sc} it Ali reis. 

5 - nci sahif amizde: 
Sinema siitunu ,Uun} a ~ııunu, 

l lika_yç, 

6 .. 111 sallif ıllzdı: 



. E ()L )l? 
• 

O r ~w <l b.ri K ıd r. ' ' \k 
L .. u:.dC l:C\am cJcn tı tınadau d ıl .. 1 
~ rekct ecleruııen \apı: !ar, ba\J ı:ı 
bu babah duzclmcsi uzc ino Bu uk 
dere , .• Kavak!:. dan hareke; etmış 
!erdir 

Limanımız• gelmesi 1:-eklcnilcn va· 
porlardan fran bandıra1J ( l'etroli~a ) 
gaz vapuru dokuz gtin evci Ko ten
cedcn hareket ettijti halde cl":ın 
limanımıza gelmemiştir 

(Petrolina) ile Kôstcnceden hreket 
eden (Elena) vapuru, dün akşam, 
buyük bir lırnnadan kurtularak gele· 
bilmiştir. 

(Perrolina) nm iltica cdebilcce~i li
manlara telcgrai çe'·ilm~tir. ıt:ılyı 

bandıralı (Uıt!'-irya), Fransız handı ralı 
(Ron) vapur•aıı da dun akşam bele
bi!mişlc reli r. 

Vapurlar henüz kurtulamadı 
~ç gtin evcik, fıranadan Kelken 

ad · oı Jmıc karnv1 <turan ( iı ' n ı 
np ru,un k .rtarılma ı ıçın bır ro 
m r gı ndwlm ur 

il ,J • n de k ı 

niçin 
yorlarm ış, an

laşıldı! 

Pc it Pl }i,, mı.. r.emurlar, 
ı '"du.ı, ebzadeba~mda Kadri i>miıı<le 

1 
hı. zata ait d çı dükUnında taharri ·ıt 
l:<ıprnı~!ar ,-ı.! dı.ikkcln n Listi.Jndc gizlı 

1 hı• rn~dc\ll od" ı ke, fctmişlenUr. 
!Jiıkk:Lım içinde l'ulanan iki küçük 
kız polis mcrkezıne gütürlilmiijt~r. 

12 • 13 yaşlannda ol•n bu iki kızın 
vrrdiki malılm•ta gurc; dükk~n >ahihı 
bö) le ktiçiik k zları ra<ıra oraya gc· 
tirtmekte ,.e bilha.ısa o scmııcn olma· 

yan baıı kiın<clerlc konuşturmakta 
imi;ı. Zahiren ufak Pir dükk,ında yal 

n z baş \c çoıba ~· i ,c,lcr pi,'rİp 
..ı 'lakin geçmen '" hali~dcn de 
ş.phc e.ıılm en 'u 4dam son gıın 
!erde \ "vee'ni den· rmiş vedukk! 

rma g r gidenı ın '•"F 'c i şa>anı 
J.ikk g-ı r 'm tur 

'" tatar c ht\i, u a ~dip gi<kn 1

1;1lar1 ı :ni' ""'u ...... 
' lr lar dır. 

'act' ka ga ı 

~ n;~ ":ra
0 

~ 1 

1 ı n nd ı' 
r 

p 1 c 

, t lal"'nı )&rm ı· tereffüünden 
. onra 

İrıgiliz lirası 999 kıırıış 10 
para, şuylı• buyle 1000 kuruş .. 
/Jir buçuk rıy eve/ 9GO kuruş 
lıı... Demek ki 4.i gıinde 40 
kıırıış ıırlıııı~lır. Bu, aşağı 
yukarı şuıııı ıfade eder: 

Bir buçuk rıy el/el rııılsleh
likiıı 24 kıırıışıı leılarik etliği 
- billuıı;sa lıariçleıı len -
e~yııya şimdi 25 kurıı er -
mek lıizım. Bıı ııİ$peti bıiyıi
tıirsek 24 ıiıı 25, :no ın 2JO 
':!/ıl){) ıiıı 2iiUO olarak gittiğini 
gurıırıız. Dört ki~ilik bir ev 
bıitçesirıirı cısyari !Jlj lira ol -
dııfjıııııı kabul ı·ılı-rsck şimdi 
~il bıılçeııirı 100 lira olması 
ıcııfi-"':Jler. tlr"/ı" bir bııçıık 
a11 içimle lıepi111i:in lııitçesi 4 
/ıra zam gı.inıııl§ıııııtlıir l' iJi
ııat•nıı/eylı pıır(/lııı:ııı islikrcırı 
için bir arı evd tedbir almak 
lrhmı/ır. 

Biri sıcaktan yanar 

O biri de soguk
tan tir tir titrer 
Bütün dünva sor,uk

Jardan şilniyet cdc~kcn 
() ·tralya halkı, nıenı
lcketlerini istilü eden 
dehşetli bir ~ıcak dal
g~ısından şikü yetçi -
dırlcr. Hatta hu yiız
den nıenıleketin nıuh-

. telif taran~ rıııda or
ıhan ) angınları vuku 
bulduğu haber vcril
ınektedir. Bu arada 
(i.ıl) !~oyundan nıtirek
kep hıı- <ıürii tanı<ınıen 
ya~ıııştır. Bazı taraf
ların bı ~~-lay nıah, ulü 
de yine ayni sehcbten 
ınahvo! nııı~tur. 

!ar r 

Bir kaza 
Seli!!'iyc c < r.n Halıl dendı, ılıin 

Gal • da ı.ram ~ ca ~I si"lden g< ç r
ke'.l 32:ı um . .,.1ı u 1mobı'.. n sademe 
~ine morl~ k 'mi, kJlçesind<~ )Jra
lanmı~tır. 

Biri kaçtı, bıri tutuldu 
Dün saat 14 raddele

rinde Aksarayda sakin 
Bursalı ~fehn1et efen
di, Beyazıttan geç
nıekte iken, yanına 
nıantarcı Felek ~lus
taf a ile arkadaşı İsma
il sokularak 47G lirasi
ni dolandın111şlard1r. 
Sabıkalı nıantarcı

lardan İsnıail Hakkı 
derdest edilmiş Felek 
kaçn1ıştır. 

Tavuk hırsızı 
Bulgurluda sakin 

Nezir haıun11n künıe
sinden ]eylen 11 ta' u 1;:, 

bir kaç horoz ve hindi 
çaldığı anlaşıl.an Hü
seyin oğlu lbrahim 
derdest edilerek ciheti 
adliyeye sevkolunnuış
tur. 

Çin ve İngiltere 
Londra, 12 ( A . A ) ~ Röytiır ~ 

aj:ı.nsına \erilen ma!tımata ıı:tzaren, 

Nankindeki $C)fl ha\8i teşkıl ti reli, 
ta\"fnorelcrin ir:~ası mc eJeı;:ini tctk '< 
var · e •ng re c pın:!.rılmek ı n 

Çin hukık'<'ı tarıfından tavin lediı 
mi~.l1'. 

intihabın netıcesi b:ld;rildi 
l\J nhal i tan bul mel' :uğu intiha 

batının netıc ı \IJ;ll etten 'ekAleto 

arzcı.! lm~rr 

-88-
gibi pespayelerle JÜz 
göz olmasından işte 
bu gibi netice ler tevel
lüt edeceğini düşüne
rek nefsine levnıedi
yo:-du. Vahanın evine 
bittabi araba ile gel
-il. x.. 

ı.!>ı zanıan tehevvürü 
henüz geçmenıişti. Ka
pının önünde arabayı 
rltırduı-du, ve arabac1-
,.11. eınir verdi: 
' Tokmağı çal, ev 
~ahibin~ <;aC,ır. 

O kapının 

1 bir arabanın durıuası, 
yalnız ~tikrohi ile kol casını değil, komşuları 
da pencerelere koştur
nıuştu. EY sahipleri, 
zengin hir ınüşteri 

ı geldiği zehahile, konı
şular da teranesi ke
silnıiycn hu aşk yuva
sına ne renkte kusla
rın konduğunu al;la
nıak ınerakilc pcncc
rderc gözlerini dik
n1islcrdi \'al.an .~· r-

Soıı Saat 

( Name ) k ııesinm c<ki ed bıya
tıı!' z~' i me, kii mühimdir. Yalnıı 1 

edebi) aııa mı y ? Devri kndi 'ilin ede
bsi7.li '~de dr "u kelime '!lüblm l>ir 
rol o•mar. 11..ı<kı \ c mıru şafrlermizin 

Bu sabahki keşidede kazanan 
numaraların mabadini de bu 

siltunlarda karilerimize 
arzediyoruz. ç oke'·rnJr. .:ır- m te'· 

r cut! eti i rdır . 

1 
r nh ( marncsı}, { uıfu pa<anın 

\ afnamesı), ıh" kemalin (,\lcJ.açna. 

me•ı), Revanın·n (işıcuıamcsi), Fuzu-
58732 

linin ISakinJmc<ı), L:ınr ·nin (Ferhat· 

6 bin lira 

2 bin lira name<i), hintçeden muterccm olmak· 
la beraber pek meşhur olan ( Hümo
ıunnamr), Şehnameci Lukmanın (Ilü· 
nernomesi), Enderuni Fazılın (Huban· 
nnme) ve (Zcnannamesi). Nnmeli asar 

ı4t37 23958 

1000 lira 
7ı53 35ı51 5314ı 4!536ı 

kadimcnin ilk lahzada tahaıtuı·. olunan 153683 
kıymetli nümuncler'dir. 26326 ı 1141 39383 3967!5 

Edebsizlik adi inde i c evlı barklı, 55388 42622 35738 ._ 
çoluk çocuk sıılilbl namu k4r bdınlara SOO lira 
yazılan h:ıliulil~~P namcl~le htıkumctc ! 

erilen (mohbırı sııdık) ımzalı ıbbar- 53241 6721 11727 53713 
n -ne'crl hatıra r;clir: 

:;;oıı,cı!i ıc kı1meıli ırımiz Ilam3· 
mi ıad ıhsan ~ev ahı. en n şrc tijti 
(ifa.. İn me ") 1 d , ı kadim c"-' · 

ı8851 

870 
545 

6018 

21942 
35628 
40265 

13176 24743 
42298 39006 

3960 10526 
3076 11358 İh) ı ' • ya ıht ır '-ur: du. '" ı 

7.0I , cıdd n 7. f I' er rlıf!'. I< ehke ' 4 )004 

24147 
10020 
2 683 

16980 38228 
39466 14910 ı ol , ı al ıiL!:"İll' hu , o nar c aı:arı 4 ~ 6 2 

<hl ı m \C r 
l cdcrıın 

Piıtı o 
t r n me. 

11 t: ıne nH.ı artı: d . mt:tı l 
( 'e~ , el bır t.ıı lı, (Huh1nn m ) 

geni• 1 iı' sahı ei ha} ıttır. Muktedır b· 
kalem, be m vzu .~.rinc 6ahlfelcr 
imi~ c::ne I<> guçluu çcknı ı:_ Fıkır 

Hamsit_ Oh, bu mı imını ~ıgm rıir

m nedir, ıkleti neci.r, \C kıymeti 

nedir ki bu ı ~cck l>ıı· kıt:ıba zemin 
tc~l il edebilsin? 

llamami zade ıh an b,y ıjte bı 
kudreu gö•krmlş, o vazi ve mütc\8· 
1J balıktJ.n accın ~ızaminı, ltirk J. cr
klsinin (1 lam<e) leri gibi şöhrcty•p, 
hem de bihakkın şöhretyap olmıya 
namzet koca bir (llam•iname) yarat· 
mışur. 

F$cı-, baştan ba o bir hakikatı teren· 
nim ediyor, ve 7.cU ile ilnun m~tc· 
rek )avrusu (ılan ):ı.zıların ino113nı htiII 
n edar, hem düştinmcye icba ede· 
cci\inı gôsıcıı ıor 

~5'122 

4612() 
28047 
41281 
24118 

5 l >Öl> 

4579$ 
266 

18757 11756 
.. , 1 7'J 37021 

20793 22273 
11253 22256 

53919 57760 28384 
56317 8612 

6260 43424 45138 
1117 31545 

48089 2'l54 
8193 
7369 

10908 
8009 

25536 58215 46765 47515 
16428 48973 27844 15981 

2987 

200 lira 
53602 27440 22474 54605 

5133 53280 42053 37547 
26675 59829 52711 46972 
11658 7158 17820 3128 
18293 30636 ı294. 14687 
50437 40202 24678 41082 
36313 4934ı 24353 12234 

1%al<ika. ~a'nız zek.ıdan do~~1 
«eder ornak, !~kın kof olıyor T 
hın di~erle su,Jiı rekkaselcrc > c '-· 
ı-or. l\iizar onların cilvci rak,..ındar. 

hoz alır, fakat dimağa bir <ev 1 nla m3z 
.\lünha"ıran ilmr" mti tenit e.scrlc-rısc 

# 26320 12073 27377 8662 

• a>nr heykel).erlgihİ - )a aı;ır, }a 
mllhip olıyor 

1 laşmttleri dü ündürücti de olsa ru· 
ha e\kavcr değ'! L Eftrdc, zeki ile 
bilgi, tarlı hı.. imcızaç ile ıecclli eım. 
lidir "' okuıar ann yureğındc in,ir 
Ye dimağınd.L u~z u~anHn. 

1 lamami z:ıdr ih..::ın hl:). 1.aril' C"'t.:· 
rinde bn muvaHakııeti de gcı•ıermişti. 
l l:ımsinamcdc y:ıln11. ~l'nıı k \·at \ t· 
edebiyat de!til. i~umah ıı, ıktı<Jdiy ı, 

tcracL;mu ahıal '~ harta H•:•ll}at 
' r 

Kadirşina~. nefisecu <•le 1lar ;çi. hL , 
t$tı i hcğcnmcmck., m ııku·dir ve zar f 
şairi tebrik e emdc mumkıin degılt.!,r 

M. Turhau 

Sırp meYus:arının hicreti 
il lgraı, IO (;\. -\. Aı ıla aıan•ı 

bildir vor \ ugıı<lana parl •. •cntP . ı 
Azil: ından <;r g.unu memleketi ttrkt
denk macar tana giııik'rri h k ola 
\ i •na mcnal iindc tc , edip ec-
n : mı Latııı<la c,r d. < hah ıl< 

asi esasuın t.L~anıl:n addi 
lle'gr.ı, ıor.\.A) Buru " zır'. 

id:ı:rc makinesinın tcn~ıh:ınc ait ycnı 
kanuni , n tanzimilc mc ııldı.~ 1 lı.
kılm<t ıahakkuk eccirme~i ümit etujti 
pro~r mını pek s-~ınd.ı ncşıcdcceknr 

reın olduğunu görünce: 
- ı\n1an koş - dedi .:. 

hizinı alık geliyor. Bu 
geliş boş değil. 

Mikrohi : 
- Sen koş - dedi -

ben biraz saçımı top
Ja vını. 

Ve kocası nlerdi,·en: 
leri inerken henıcn ay
nanın kar:~1sına g-eçe
rek vüzüni.i •)odraladı 

- t ' 

saçlarına tçekidüzen 
·verdi, günlerden heri 
ka vbolan alık ıni.i~tc
ri,;i kabule hazırlandı. 
\'~than efendi, yırtık 
çehr '.>İne en itinalı bir 
tehessüınle g.:-ııi~ Lir' a
ıııc.ı 'l114,11·~ 1< c.ıı .... ~.)c.ı :ı 

24217 1679~- 34624 30385 
2171Cl 17053 
563"6 . 48911 

35 1)97 

11 Q7 
28098 
40154 

16505 
17172 
37059 21303 

54747 
44724 

40263 
1053 l 635 
1562 3Q883 

9899 
3881 

38823 21690 28790 18650 
25213 8176 52016 56318 
18910 13010 29449 32532 

},)()lira 
44806 33320 
13705 21wrn 
15834 ()747 
55085 34483 
11647 113-12 
11008 37682 
54367 
29146 
')<JOO<J 

501J82 
94lJ4 

33832 
40582 
40081 
12883 
-10468 

51-135 32-155 
4417 33372 

26191 55593 
42935 31174 
-10019 -12384 
54946 25518 
·1·1652 3561 
)2185 
40425 
50820 
17057 

2~974 10532 54170 
26429 41325 7133 
113.n 

32142 
17352 
7274 
23714 
1 1218 
30137 

1tı41 l 

>095 
52511 
.ı 1 51 J 

11185 

134()1 
44867 

4727 
4 lfıS"l 

1 1 51 o 

43802 
5()535 

88-16 
37543 

<J500 

57245 
25847 
23 381 

2298 
47734 

yanaslı. Lüubalivanc : 
· - 1\n1an allah;ın -de
di - gözünıe inanayım 
nu, yoksa güpegündüz 
di.işün1 ınü azdı, kar
şınıda dostum Hurre
mi ıni görüyoı-unı? 

Nerin1an1n sevğilisi 
n1uhabbet tellalının 
hu hiuhaliliğine kızdı; 
yüzünü eksiterek : 
" -Rica e<lerin1 efendi 
- dedi-sokak ortasında 
ulu orta ha ykırnıayı
nız. ~u evler içinde he
niın e<;habı rüthc<len 
olduğunıu bilenler hu
lunıt biliı·. ()nlar, seni 
t.t:ğil, beni tayip eder
• , . >.1 ın İ<;.n edibane 

11291 49536 23225 8649 
34327 1403 46970 

100 lira 
20544 44290 18321 17893 

2966 41125 53876 84334 
55987 2ıı13 30946 9365 

9448 2ı873 30534 42946 
38870 53ı43 8571 40331 
40412 16325 21242 55974 
35676 39204 .37053 ııı46 

11644 2ı551 2687!5 2166 
32232 41974 41822 31937 
5ıoı4 41841 45899 13070 
22878 24295 42280 47225 
8300 33126 43840 50823 
10754 37421 46335 10023 
48112 5138 30144 26832 
58051 12328 42999 45131 
20033 40787 3931Q 
~.711(]') 1170 41 ~'l7 20161 
10848 17272 59859 6037 
ı2506 47915 3481 20827 
42105 51208 

756 48699 
12609 36773 

52800 58862 
6936 55086 
2994 53352 

24738 15906 24000 22ı91 

21500 41987 35873 18890 
7585 45457 20320 8580 
22533 ı7510 55126 25243 
28346 1601 55838 40963 
26498 13853 27955 32105 
20819 59208 4262 18696 
4699 
14993 
46489 

5ı559 23720 30266 
11617 33897 7ı3o 

399ı 32249 37379 
27887 57743 
ı 5931 40293 
3-1505 3794 

47798 56834 
33177 58699 
34060 8207 

46585 13173 15532 4343 
53421 44661 14178 4744 
55170 54037 26360 54589 

53208 2-1204 16262 378 
48243 46278 40587 7784 
23403 28691 35542 35205 
22937 52Q31 
41332 36971 
31060 41173 
47027 44045 
12148 34270 

5343 31857 

52943 12507 
6242 5210 

42109 29354 
27305 57264 

48260 27122 
5758 43148 

51370 46497 24376 14531 
5-1550 46201 
11Q48 
44857 

5)207 
17406 

58194 35133 
52409 3883 
1.ı122 23190 

-1523 13460 

3CJQ02 56176 

177.\9 5•J620 

'J4002 20125 

5_6"l3 CJ251 

11535 231ll6 

217()2 i093 
211516 2J<l81 
36423 52652 

ö229 3<Jtı59 

3654 4205 
43470 27269 
47238 114'B 

25842 40863 
50569 38544 
2Q864 16941 
25783 7459 
~8860 55438 
10207 22363 

20507 55136 

52084 31876 

50·199 3001 5 

13624 51680 

1 Fı54 

8272 
104-!CJ 
36717 
18796 
30-173 
26845 
38712 
11731 

42131 

19700 
73.10 

50311 
4fj182 
33179 
28244 
11610 
04 7 C) 

konuşınanızı tavsiye 
ederim. 
Vahanın yüzündeki 

yan1a, o geniş tebes -
süın düştü. Yerine de 
derin bir hayret kaim 
oldu. Şu adanı yirmi 
gün eve! hayli parası
nı sızdirdığı abtal ka
tip değil nıiydi? Onun 
ikinci bir cerinıeyi be
lciheti ödemenıek için 
gece y.ırısı evden kaç
tığınoan beri kaç gün 
geçmişti. Az zamanda 
tecelli eden şu tahav -
vülün hikmeti ve hele 
herifin ağzında dönen 
rütbenin nıahiyeti ney
di? Alık katip seri bir 
irtika ile acaba paşa 

13 !( 

Te·r g raf 
nberleri 

isyanında Hind 
hUkumetinin 

parmağı varrrıı1 
Londmdan('tan}gazetesine bildiri! 

ne göre, Hint hilkömctinin,Efgan isyı' 
\"e irticamın kendi tarafından teşvik ft 
terğip edildiğine dair çıkan şayıaltll 
kaı"i surette tekzip etmektedir. / 

Amele 
Bomba atmış 

Atina, 10 - Yunaııistancn Sıdn•f 
Konsolosundan gelen ma!Omata göre. 
Melborm şehrinde grev ilan eden fab
rika anıelesi yerine iş tutan mezkılf 
şehirdeki Yunan ve ltalvan amelenin 
yemek yedikleri lokantaya, grevci ı· 

mele tarafından bir b<ımba aulpııj, 1 
ltalyan ve 6 Yunan amelesi yaralan· 
mıştır. 

M. Grandi Atinada 
Atina, I 1 \1. Gnndi yarııı (bu• 

gün) buraya vasi! olac1kur; m 1maıley· 
hi rıhumda,har"C1'e no ın ile mihman· 
darJ·'tıoa ta ir: ·, ık P1ris c;;C"' 

.ı;i kı mano r lı1l ı.:decckıı.:rdir. S. 
Grand·i Atinada 3 gu~ kalacaktır • 

. Aiina sefirimiz 
Ati~a, il - Ti.ır • senr; çarş:unbS 

gilnü Reisi cumhur ta fından resme 

kabul edilecek, veda edfccktir. 

Cevat bey: halefi haki. ında Türle 

hükOmeti tarafıınc.~'l hcnü?. bı.r !<tini• 
saç vaki olmamıştır. 

Yunanlılarla müzakeremiJ 
Arina, 11 - Burada, Türk-Yunan 

mü7.akcraıı hakkında büyük biı· nik· 

binlik hüküm sürmektedir. Fırka larkl 
olmaksızın bütün gazeteler, devamlı 

ve samimi bir Türk-Yunan dosılugu· 

nun teessüsünü temenni etmektedirler. 

J .. Ankara müzakerat? 

iYunanlılann iti· 
\ raz ettikleri ;; 

l noktalar 
1 Anknrada cereyan eden müz~ke
!l rat sayesinde Türk· Yunan ihtil;\f
t !arının halledilmek üzere olduğu 
' hakkındaki haberler .heniız nahc· 
( mevsim gorülmekıcdır. Aldığımız , 
li m:ılfimata nazaran; Yunanlılar mil· 

f zakercyc mübadele komisyonun-
~ dnki tarafeyn ınun1hhasla11nın işti-

j raklerine itiraz ctmi~lerdir 
Yun~nlılar, (_bu mıırahhasla~ ibtil*f· 

= lora bır prcı hal bııbbılmış ol;a-
1 !ardı kendi aralarınıl1 bulabilirler· 
1 di. Binaenaleyh müzakere do~rııdan 
j do~ı uya Türk 1 L: iciyc ,·ekili ile 
~ \"unan ~cfiri ara,ında de\·nm ctnıcJ lidir.) dem<·ktedirlcr. Diğer taraf-

' 

t:ın, Yunanlılar gaı ri ınülıadillcrin 

ili eml:lkine muknhil par.ı ıtJsını ka
fi bul crm,k i>ıcmediklerimlcn mil
i zakcre uzal•P kitmcktedır. 
~uıı 111 ıııtıııııııımı; ıı ıı ıı . • ~ıuıtJ!lllU•ıı:ımıımıı'J 

33706 2593 
3<l24 7 2~ l3 ı 
5g434 33416 

35097 
.ıoıo.ı 

581 
3684 

17520 
14ı24 

38806 
33059 
6774 
56545 
10790 
17495 

fı680 11325 
444'l3 56496 
21272 Q488 
53851) 521)80 
11502 1973 
14783 19655 
32()23 3988ti 

2900 4 261 

filan nıı olnu1ştu? 

32029 
42783 
30fi22 
35670 

5449 
ı2:47 

45 l66 
6478 
57608 

3022 
2135 

Muhabbet telhih, bu 
tufanı nıülahazat için
de bunalıp dururken 
Hurremin şu emrın1 
işitti: 

- Üç gece sonra sa
na nıisafir geleceğin1. 
Küçükleri getir, kabil 
ise bir iki kadın daha 
hazırla. Şöyle etraflıca 
bir eğleneyinı. 

Vahan efendi, hiç 
bir zanparadan işitme
diği şekilde kulağına 
akseden bu eınre kar
şı hiddetlennıck, ~Iur
rcn1 b•1dalas1111 kc.,ğ-. 
nıak için ani bir arzu 
duydu. ~labadi var 
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l)oktorların içtinıa · 

ün 5 mad-
de ile karar
larını bildir-

diler. 

ıı ı u . tını" ır 

ı \ekili m um N \; t 

\ c atından dola 1 ç müt c: 
sır l n he\ "etımiz mc um akıbet 
hazır • an ha~talık hakkında h:ızı :ı -
zctclcrdc giıı ulcn neşıi\ at i.ızeı inde 
uzun uzadı) a te\ ekkur ctıncl,ccn h:ı;:er 

eder. Pt:k scptık 'c tc ek l pl fc\kal 
fııle hat lıir irlc l.ı a bir mi. ddet 
zs fınua ol mlc n ticclen n bu hasta 
l k hakkında nkmdan alakadar olan 
talıibi mudmi mc Ickdaşlarımızın ıca 
hmda biı he\· eti fenni\ e huzurunda 
hcııap \ l.'I ıncğc runad~ olduklarına 
kani olduğunu he) an C}lcriz. 

2- Sen zamnn\arda birCJ' H"ile 
ile \e bılha sa on \ak'a dola\t ılc 
hazı g.ızctclerin türk bel.imlerine. turk 
tabalıetinc karşı almış oldukları , azi
~ etten dolayı tt:e stirunü alenen be\ an 
eyler'. · 

:~- Uzun harp ve fc1aket scncle
J'İnde hiıtun cılıanın mazhaıı takdirı 
olan turk he\ 'eri sıhlm esi bu 11 

mtic deidcl'i hiç bir yabancının mu-
avenetınc arzı iftikur eum:k, zi 
memlckt"ne a7.ami hizmeti i a .ı mu
vaffak olmustu . 

• leden , ubbi 'c içnmaı l:ri. 
l~n tcı ekkı, • tı h t\ e bchat\ e tak p e 
bır an hali kalma an, tetk 
)ede daima ı !arla mm azı 'u '1: 

t r 1 \"ti ıhhi~ci kcndı ilmı' 
lı ının ifa\ ctınin mcınl ,l ·n · t .. -

cau t1 \ l ~sini le1:1tne J,. ltt t:: lıp;i 
kanan ındudu. Mahaza n ı kana tt.ı 
olan a ı d h s anı ıt m t 

len z ata t r el 
lı!t i"lıı. 

1 :k 

8 r s·rkat hadısesi 

Se serll ı&ı111lıı 
HATIRALARI 

KARA LIKLAR 
.... l~lNOE ... 

BOCAZ BOGAZA 
r 

la~ ne ed ç., 

Ayılar pek yakın Hücumun neticesi 
kıyormuş? 

Hinclista ı\ htll, un1eti
nin son Efgan isyanile 
alakadar olduğuna 'e 
hu haraketi tahrik 
ctti<>""ine dair ortaya 

Bulunduğıınuz yere nihayet beş on 
metre mesafededir 

.#lem maddi lıem de 1rıanevi olarak mühim 
surffe tecelli efntişfi 

- -10 ı\"akili: Jbidiu /)a11er - J tlO - J.Jl"harriril: .lllis Jlnlllf{İ 
Korsan kıyafetinde askerler\ Tam yerinde durmuşlardı! Biz, ne pnı uza gclrn unifoı

m:.ılı •, c p rl k <lu~mcli delikanlı 

reh rler L'll i-.tif: de ettik, n.: 'e 
miı i ·ı.. <.."m d k le, kaz kosu

lu r hacıklar.ı, ' c d ' c k.uJa
rma bmd· . 

I:limizch:: k, )illan \ ..:ı "lmi~ l n 
bo~ ah iz hname \ c p anl r .. Ken
di kendimize 'c ba, başa ezme 
~i bunların hl: p~ine ll:rdh dtik. 

::\luntaz·ım çiçek tarhları ile 
( ... lcnmis \o la i·ı ı } nı rd k. 
-E,' ela 1 auı:ıri .hay' anları Ö· 

relim. ' 
- Plana bak hangikri yakın 

be onlara idcrİ7-
~1atild pi .ı roz a o: 
- \) ıl. r ~ n_ Dcd· .. Bulun-

dut> muz ıy ı c 1"'t:;- on rnctn.: ka
dar hir \ ı.:ru1.:Jo. .. r. Plun o~ Jc gö::ı
terİ\ o•-. -UHL Ko;;cdd .. i la\ hanın 
u ... tünde ( () 5) ıı mara ) .ızı lı. De
mek bu numur.ı plan üzerindeki 
bulduğumu/. \eri t;u'tl;riyor. _\) ı 
lar (77) m nı ada u halde ı::ağa 

sıpacağtz \e numara onrn 
lh ılar ) uı una idecc~.l ... 

Kızca ı ı cahmini do ru idi. 

Bu h.oca h r·n 
cl"mizd l 

mışur. 

1 

~ Dün ."ip:ıhı c ı un fuıdan lıı r 
at ı:;czıntisi \:1 nlmı~tıı. 

§ füırsad ) apıl:ı ıı tc' kıfatt:ın sonı a 
hir kı,ım ıncvl-tıl lar tah \ e ((lilmiş 

!erdiı•. Pazara muhakcm !eri muhte-

:.\Jc) danın c rt;ı...ıı1lla hctund,rn 
~ pıJım' hir bina. J':ıkat ö~ le 
bi.1.im dittimiz "hi insanların 

i ametl1.:ri t.: m us olan b" lar-
d n de · .. \~ larn orc bin,t! .. 

.\. y-ılar nerede ) a-:arlan 
l) ~lard:ı. Onnanlarda de i1 ıni. 

\ c 1 ı uh\'i ) cı de p~1yn 'ah~i 
1 a) unların da mc h1,.;nlcri ka~ a, 

ta:;- 1 m ukfan. mu~<ıra O\ ukları

dir. l~te A) ılar \ urdundaki bina 
da buna göre ) apılnu~tır. 

~un 'i dağlar, ma.ğ·aralar, oyuk
lardan ibaret bu binanın i~indc 

cins cins \ e ÇCiit çc~it \ yı ya:;a
maktadır. 

l lucuına Jsl :ık l:dip tc "ar; :ılım 

aHl t cdeıleı l ırk ç •u 1 ı tnİHt 

, eı ıldi. onı a hcp'ı e l.İ cmıleri ' 
, c ' ;cif ·lerine a\ dc:t etttkr. ı kerl ı 
'"-emı i tı ı·kedu n hır k an e -
:.ine benzi\Orlardı. (,'o u elbi"e erin" 
k:n bcimi_. olup arkalarında nıul ır be 
e,;na-ıııda pİ\dıkleri clbisdeı \ardı. Bu 
cllıi,cJeı· be t,:ırı;a paıç.ı olılllHt•. Par
çal:ııımamı~ clhh,c\ikıdcn tlc }HL\ ıı 

)Oktu. 

Hatıra tophyan\arl 

(ıphig ia ram ı t.:di 
dı. Bıı ,ıU\37.01 

methal"nd1:. 
, ı tı c 'J...'1' ış gt;Ç n u:.nmdc 'c 
• tc amut \ JZİ\ cU~ 1 atmış bulunı-
~ . 
'i rlardı. 
. 1 Iarbi h:ıhıi tnıı!Unde ıki th:ladır ki 
en a-.ri ınudaf .ıa 'a .. :ıitıle miicehlıcz 
bir liman:ı J, ı,ı yapılınıs hıı set h:ı-
ı d-t:ti ınn\ allakh eti tamme ili: netice- 1 

kıııni~li. 

Kanaldan geçmek imkansızdı! 
zaıni met aı leı inde alınını-. bazı 

fotogrufilerc bak• ,ı gct'1;İ ba ı dı_ımız 
gcmileıin her ı~ı u.ı mdun c:cfaınİn 
geçcbikc , ı kad r ınc fc \armış gıbi 
uı rüı1lı\ ::s.ıd 1 kı ti hukk bu :ım 

b 

bir takın1 rivavetler 
çıknıası üzerine, nıez

kur hükfınıet bir he
)'anname neşrederek 
hu saviaları tekzip ct
n1is. '·e hu rivavetlerin . . 
}{us ve Aln1an nıena-
hiinden çıktığını kay
de' lenıistir. Hint hü-
1{i;meti ~cavrıca ._asilere 
kar~ı gayet bitaraf 
bir vaziyet alınmasını 

ln anlann kendi aralarında ya
baniler olduğu gibi hay\ anlar ara

<;unkLi hauı·a nıcraklıl ıı ı gemi) i jı;

til,l dmişler '<' efıııde ait ne huldu
lar,.t hep-:ini almı-.hırdı. bıı meral,lı.lar 

hatta benim kama ama gırmck cüı·etini 
bile gö-tcrmi lcr 'c buttn zabtt:ının 

en emin 'er ui~ c ora\'a s:ıld Jıkl:ın 
çanta \ e ba\ ullan -;ağma euni lcı eli. 

!lıkfardan cçın k k:ı ıl <l ldı. hudut kumanda11Jarına 
emre.tnı istir. 

sında da \ar. 
Bö) lelerini di~erlerinden ayır

mışlar Ye Meta zindana anlan 
cürüm ,ahihi in.sanlar gibi par· 

maklıklı höcrclcre tı kaını~Iar. 

.\ \ ı!ar \ urlJunun bir tarafı si-
• J ' 

mal \C' dcniz A")ılanna tal.is 
edil mi-.. 

Bu h:1) 'anlar deniz, u içinde 
") ac;adıkları için m1.:ydanın kendi 
Jıi selerine isabet eden kı..,mında 

l U\ ük bir h:n uz ~ apılmı~. 
Bu havuza ,ekil üibari ile 

nu fa,l.a sah~ıma ait bir hik·ı c ılc 

niha\ et Hı mc k i~tiHıı um . 

Kanma çekilen bir telgraf 1 
(,enç bir zabit hnna ho~ g:üı iin

mek mak:arlile "'Domues,., da i)~ren
digi İ\İ haberleri tclıı;ıafla rdikaıııa 
bildirmişti; h:ılbuld bu z·ılıit k:ırınıın 

Zcbriii hiıcuın tından. hatta lııızı ılıkla

nııdaıı bile haberi olmadığını unutan 
bu genç zabit Ze\ cemL: çd,tiği telgrafı 
şu şekilde ) a:1.mıs : 

~ • .\meli) at lllU\ affaki~ etle nf'ticc-
lendi Z<'\ cinb;in "ıhhat \ c :ıf I\ e:ti 

tamamen 'erindedir .. 
J\:ırım bu telgrafı :ılınca benim ap:ın-

tıpl-ı ~ahi! manzarası 'eril mi~.. dbittcn :uncli~ at olduP;uma hükmi:! 
l laHızun içine de mı.;murlar sik . j miş ~· h i değil mi 

:ıik buz p.ırçalan <.ıa) orlar. \} • } • 
Hu ..;uretlc bt.:)HZ, san, ~i)alı . ~ıııın ııc·lıct~ t"l'l 

r:nı.Jerde .\rrn,a, \.~) n, fü,.,ya Hücumdan elde edilen maddi 
h.utup Ayıları, Yah .. ı 'c 5erbc,t 
harntlarına bı.;nzı.:tikn, a~nı ~art- faydalar 
lan ihtha eden yerde akın sakin n·-.an ec · ' p la h n en 
' -.ı\ or 'c kim bilir belki de in- ph · . uhin li. B 
.. anların elinde esir bulundukları- t ıç m:ıdd 'c 11 ne" ulaı ,ık 
ıı nutu) orlar.. Parmaklıklar et- qıuz. fd ı. 

E' a l1e · ·r harekctm r.ıfına ~ıralannıış çocul ların ma.;. ""eı 1' 

1 ld k ınam..:' ı ı tkele i . unn mi\ etle bu .. ra ı o u larından gafil kendi 
hareket .ıpık ıkt. n l ır t z m ... 

aralarinda omi.ir ı::Lı·ru' orl"r 
J " • ,,bnra ani ,, la ilir Çi kti bu n ta\ ıci 

\ 1 h< d i 'ar) p;;· steı en del il r t dı · n tc ahiır eder. 

_T ____ t____ Fotoğrafların ifadesi 
ICere Odö.lö• Buna muk ıhil , maddi nctic~lcr. 
rından ÇO~U d;ıh çal ut.. OTtıliip anlasıJı . Bi;(m 

6 , aptıg mız km l i-. bu maddi mrn\id 

kapanıyor f t J il 1 .. ıt. ık, suıatlc t"ıhkik 
'e t n .ıl 1 o d . 

c tcdenbuı ta ... a\\uı 1 al de bt 1 nan 
t"carct od laıınd n bir kı ... ıı ın la,_,\! 

u senekı l dala kon r 'ınde l ,oma 
urcti l tİ\ rl t:ıhah.1 k edecektir. 

J lu'u ılc bundan C\ c.:1 memleketi
mizde ucarct odal.ıı ı L80) ne takar
ı up ctıniştiı ki hiç 1 r mcmlcl c:rte 

l u der cedc mebzul ticaı et oda 1 

bıılunınamah tadır. 

Hu hıı ... 11 t ı 7..<l ııa ı zaın:ın bu ticaret 
o<lalarıııda iktisal \'ek~ilt.:tinı: "İl,:l), tlcr 
de \apılınakta. huıılann ıcis \e \a 
azalarının odaları kendi ıncnfc:ıllcrinc 

lct ettik tcı·i bildiri im ktcdir. ı~~a..,cn 
l l' gıbi ~il..ı) etler dahi olma..,a o kadar 

k çük \ eı !erde odalar bıılunmal tadıı J,j 
bunların 'ucudu biu. t ltiwııı.-uzdur. 

:;ımdİ\ c kadar kapanan ticaı et oda
lanndan başka du neki l'mu'Tli Ti
caret odaları kon~re"i n "ıcc,iııdc bir 
takım odalar daha \..apana~tır .. \n 
cal.. hunlaıdan kalabilecek ul,ınlar ma
h,ıllı faidekıi bulunanlar olacaktı!'. 

sekban haşı İbrahiın 
ağa n1ahallesinde çini
li ha111an11 külhanı kar
~~ndaki köhneduvan 
Hevazıt beledivesi htıla . . 

Zcl ruj - Hruj k alı. denizden met 
a\..ıntt<-ılc rrclen kı il }ar \ lİZl

0

lldt:n {JCk !"> • 

çok daralmı~a. Soı a k tnalı ı agz.ında 
hatan , c 'a kara\ a ot ran heı· han~i 
bir t 'kncnln etrafında l ir hadi-ci ca
biİ\ c ncticc:;i olarak kumlar )Jğınlar 

tP,kil edİ)Or 'e her geçen günde hu 
teknenin etrafı bir kat daha kumla 
dÇ>lu ·ordu. 

Tahıl bir set gibi ... 
Bu tekne adeta met akınusıııın 

p;etı .. dij!;i l,uınlaıı toplamak için bir 
set te~kil cdi\ ıırdu. ı\ kıntı ile gelen 
J,umlaı cezir ba ladığı \c sul~r çekil
digi zaman kanah.l.ı owrınuş olan gc-

ınır!° n te~ldl ettij!;i mania~ :ı çarparak 

kain oı hO\ lece \ 111.ınlar teşekkül edi-. ' 
'or, gcmh i her taraf tan ::.arı~ ordu. 

Onun için kanalı edetrrıck iizcre en 

ınll\ afıl, ) er meth:ıldcki İki rıhtımın 
:ıı 1 idi. 

olacaktır? L .. ütfen bu 
sualinıe cevap 

. 
verır 

. . . ? 
ınısınız. 

('uku bır eçitten 1 ır geminin g -
çeb"lmc .. i ·..;ın or.dkı ~:ılruz &ı olmn,,ı 

afi ~cim (;c • <.; l ~eminin <;U 
Tadrlerinıiz 

1,c.:ıırui ı1bbctinde <lcnnlık Le i..;tn. 
1 lalbuki Zchıüj-Berüi im.nalından, 

-imdi :ıruk hatta :ızami met anında 
Bu sene kaç serQi~ 

' . 
hile ~e Lahtclbahirleı in ne de torpıto 
muhriplcıfoin geçcbik<.:.cklcri kadar 
derin -.aha 1.alııııımı~u. 

ye davet edildiler 
~f icaret odası « 92H >) 

senesi zarfinda yeni
den açılacak hir çok 
hevnelnıilel sergilere 
da.vet edilnıiştir. Tüc
carlara bildirilen ser
giler şunlardır : 

Gemiler yolu kapamıştı ... 
ı:!\asen cezir z m:uu alınmış iki 

fotogı':ıfi hat.ın enııleıin lıa~ \C kıç 
caraflarınııı J, nalın ıki tar.ıfındaki 
kum ) ı ınl:ııın:ı oturınuş olduğunu 

gosterh ordu 
Deniz ınuhaı ebckrinde zı~ :ıt\c pro

pı)ğanda yapmakc.ın ho-.lanan .\lman-

1 r alelacele b r rc,mı tcbliı!; ne "l: 

rck. ~ct h ı (kctmın tamamen a.kim 

ldıHıııı. ı.ıtta l · tnn ~ milcı n h 'Ucf

'eı ine \a..,ıl olın dan ~lı · n h·u:.:ına-

1 rınm at ,ıl l ltı ı ·ı ıl n ettiler. 

jlman tebliğinde üseradan 
ba is yoktu! 

ctmclcrı l:.lzım~cim z 
ıı a\ nı zamanda d-ılg 

1. hücumun da tard -

tan ·m 

e<lcı ek bunun farkımı 

, !trdık . lııı scddcdilıncdi "İnı 
go teren bu r ım butun .\lman)eda 
, e bitara m nı chtlcrdc ne.,ır 'c 
tamim ı• ild·. ı ·n en g;ül nç tar• ı 

l ahrhc nezaıetinin bimin Alma 
1 :ıhıivclil rinc Zcbı uj limanının mcs 
dut oldumı re:.men bildirme~ıdir. 

Limanda kaç düşman gem:si 
mahpustu 

Bir müddet ,.;oııru tayrnrccilerimizin 
J!:dirclik\erı fotogı·:ıfilerdcn Zcprüj li
manında _,3 wrpiw muhrıbi ile l '.2 
tahtelb:ıhirin J,orkup kalmış olduğu 1 

anla!?ıldı . j 
yapbğırnız akının cı"tesi günıinden. iti

barenAlmanlarZcbı lijü tahli \ c cdincı) e 
J,adar geçen be~ a\ müddet zarfında 
Tanarelcrimiı her giin 'a:,arl olarak 
dön ton ngırlığında bomba attılar. 

[~1abadi var] 

Şehir bandosuna daır 

8 şubatta l.,,ondrad~ı. 
ye Bcrıninganda lngı-
liz s· nayi panayiri, 
Haziranda l~ondrada 
İno-il1z ınan1ulfıtı sun ·i 

ô •• 

ipek esyası ser ô sı. ~Ç.J.-
lac< ktu·. Bu sergı ıçın 
Londrada me!'jhur 
<( Ni' hal n olimpiyat 
111ahalli tahsis ediln1iş-
tir. Bundan ınada 
l....ondrada bir de 
ınüsteınlikfıt eşyası 
ıçın bir sergi kÜ~at 
olunacaktır .3 i ağusto~-, 
ta Breti ıa,·da be)·nel-
ınilel l"una panayırı, 
Brükselde ticaret pa
navın, ~.ı nisanda Bar
slo.nda ticari hüyük 
sergi, 1-lindistanda 
Kalkütada 15 kanun 
evelde sınai bir sergi 
açılacaktır. 

Mühim ilan 
~E~TEU; L n, Poniı. :-\lıt \c çi

kolataları etiketleı i mu~:ıbataınızm 
önümuzdcki kc ide i 17 ı,,\mm sani 
perşembe gunu 5a:ıt ı tı da uksimdı: 
'..\Iajil, sinem ı •nın ':t"i -.;ılomın<la icra 
olunacakur. ilk <lcfa olar:ıl. takdim \c 
te,· i edilcccr. ıl~ı aıni) detin .. dedi i'()I) 

verine 151 ;oı ıc:ıkur. Sinema mı.i:,.-:\;:ı. 

k.l'l da m hap hi · pro!!;ramc'ır. 

Gene süprüntüler 
Dün Darülfünunda 

icrayı ahenk eden sehir 
f l ·ı : . l bando-,u c ene ı crının i 

(icçen gün sokaklar
da yakı]an n1angallar
la, d ikkünlardan ge
len 'e o-eren· n üzerine ..... ";' 

Saraçane ba~ın<l 
1~1in1·1r İJ) as n ai a l< _ 
:''ndt lp·" in koltul c 
lra nh Settar efendini 
dük.l,c\nına btın{.lan bi 
hafta kadar evel h z 

alıştJrılnıak 
ı ı ıek üzere 13-

J arı nda hir ço-
1d r. Bu i~ler

olan 

tanıan1ile yıktırn1adı. 
· l"ekrar arzedivoru 11 . ' 
hu duvar çok tehlike-
lidir ve kendikendinr 
her vakit vıkılnııva 
lahktlnıdur ., 'c ka.,za 

~t Hanıza 

S.S. - Bu duvar ıne
selesi hakkında l3e' a-., 

zıt beledi)esi geçen 
gun bizden nıallın1at 

istenıis ve tarafın11z-. 
dan nıektul)unuza isti-

dünkü so~ukta yazlık 
elbise' ı lah s l ılunnıa-

1 ı ı . ] . . . . 
ı arı )11' 'aı Hllıızın na-

-zan <fl\.l atini celbct
ınis, di\ od,.i: 

((- l~;)\ le bir havada 
hu ef,~ndikrin 'azlık 

elbise ile soka~·a çıka-

f ırlatıh'n 'üprüntüler-
den !:'İka) eti n1utazan1-
n11n o · ral'- P('şrettiği
niz bendi oku<lu n 'e 
verden cö '~e lpadar . ..._..., b 

hakkınız o ( u<;·unu tes-
l""I 

"in1 ed ·i ı . ~lan .. a i girn1iştir. Dü1 kan 
hibi aradan bir h 
geçtiği halde hırsızla 
rın ıneydana ç1kanl
n1adığından silu1 et . ., 
eylen1ekte<lir. 

iş veriyoruz 
1Gözliık ve fotoğraf 

Fuat 
nüracaat. 

Ma ut du'ıar 
l3u üçüncü n1ektu

bu n1dur. J\lüteaddit ri
calarını<.t karşı Şelıza
deba~1nda kırkçeşnıede 

da her vakit n1uhakkak

tır· hu duvar hastan..: 
ha 'l y1kıln1ak ister. 

"' 
\rtık bu son ricaındn-

l eo·er yine l3evazıt be-
l'°) • .ı 

ledivesi vıktırnıazsa ve 

i
l bir kaza da olursa 

bundan ınes'ul kin1 

naden l?.zıın<relen ce
Yap vcriln1isti. 

J3de 1 .. enin bu işle 

ıneşğul oldu o u nıu

hakkak ise de ~in1dive 
kadar bir caresının 

hulunnıanıası ca \'I su-
"' 

a ldir. 

. ) 
rıJnıaları sıhhatk .. ri üze-

rinde <;:ok fena tesir 
) apa bihı·. \lôkadar 

n1akaınl, · n ı cızarı 

dikkatinı celbetn1enizi 
rica cdcrin1>). 

bu bir ' t " is oln1ak
la be·· her hir az da 
sehir sekencsinin işi<f r. 
Binaaı a le) h halkını z 
da bu ha u ota dil.kat 
eder~c hcpinı;.zin sıh
hati Yikayc cdiln1iş 
olur. 



• 

• 

me .. u 

.... 1 'l l 

> du mzı pdcaktı ~ 

Ru ya il 150 ra
rı b'r a anı 
tevkif edildi ! 

Ji' a,,.. J r L J.:. ~e ı ,111yor 

İngiliz şark "yat li.limi 

A/,[ına c!en müll.ha~a ..:e "zı sıxl.ıımlı 
ııc minnettar ıf. la r: ~p 11erdi 

ı\ losko\ ada, Lh·c\ ın Su, arl namın~ 

d:ı bi n1ı.:11uı·un çok ''-l\ nı dikk .. ı: 
ınuhakcmc • icı·. u hıdncdir. 

Ilı mt .alem m şa,-anı dikkat ı>lan 

Memleketimize 
de gelecek, bazı 

tetkikatta 
bulunacak 

İngiltere Şark tetki-
t nıektebi nıüdürü 

sir J)enison Rosun ya
kın ve orta Sarkta 
tetkikatta bul n nak 
üttre ~hate çıkaca

ğı . a'.7J.ln11. ti. Bu -oza t, 
İngiliz gazetMerinin 
ne .. ~i.~ttna göre, ge
çen cumartesi ı.Lon
draClan hareket etmiş
tir. Bu zat, bu seya
hatini nıüteakip şeh
rimize de ugrıyacaktir. 

-1-:- nnktası u ımm ( 1'50) hdınla ev 

Tersenkli ~Jl.unun 
değıne adan1 ara ·c 
belki hiç b"r }{ çuk
luva raveo-an ctnıedi-

• • l'> 

ği hu candan iltifa-
t1n kıvınetini çotral
tan hi; nokta da işte 
huydu, güzei bir cl!
Jcnce 4 · ~ı 'e ati-

• 
e.g l l "' ... ı ,.,.,.,.n 

ah r 
Jatluı •. u 

çıng r, du' ar 
lerinde inelerine er
kek saran kövlü kız
ları elbette iştirak e
den ıivecckti. Tuna kı-

• 
yısından Şıpkaya ka -
dar inıtidat eden bir 
sahanın belki en gü -
zd 1 öbekleri bu ınec
Jiste hüner gösterecek
ler, acılıp saçılacaklar 
ve kendilerini scvdirc
ceiden:li. 

Ba waktarın bu n1ü
laha~ ile , ğzı ulandı, 
ve İ ·il aga)a n1in
nettara cevap -erdi: 

- Emir 'ndir, ne 
dilcr 1 onu : p, bu 
can ten e ~ sa
na <ı g - -n ü tü 1e 
ka ın 

lliraz 
misafirj, 
ba~nrn 

onra a_on e 
'i u.~, bir 

• 
ifağaçla-

rı a,rasmtta he en he-
nıen g n nihan gibi 
gorüncn bir kö.kte 
bulunuyorlardı. I3ura ı 
ağanın ~ef agahı 'e 
bazen de siyasctg: hı 
idi. Eğlencelerini bu
rada yapar, tedip et-

. nıek istediği insanların 
bir kı nıını da ) ine 
burada cezaya çarpar
<li. 

Köşk, bir salon ve 
taraf evninde birer • 
nıtizcyyen ve birer de 
adi odadan nıürekkep
ti. Salon, aslen nıusta
til olnıakla beraber 
içinde ıntiseınınt' nüş
şc kil bir çıknıa..,ı \ardı. 
Çıl·manın 1·1~1111 a-;li 
ilt: birleştiği ne ktad< 
ki fa lı ınüşterel· ara
lannda bir l·cıntr vü
cuna gctirilnıi. ti. l(t:

nıt.r ve sütunlar yal
dızlı, din arların ah
:;.a p kısmı yeryer oy
nıalarla nıuzeyyen, ye 
bu ovnıaların arası çi-

• 
nilerle dolu idi. 

Ancak, kenar dilbe
rinin nazik te olsa na
~enin olamıyacağı şu 
köskün tezvinatında . . 
tla görünüp duruyor-

<lu. ( )nil"r A vrt,ıpa ı~ı 
' idi. Y i san 'atkürla-

rın e::erı n o o-ürel b. 

oyınalann )anı da,ın 
da bu soluk çini] ·, 
pek 1Jerhat Ye hatta 
nıüstekrdı şeylerdi. 

Sanki bir sarhoş, o 
nefis O\ nıaların leta-. 
fetin" teıvis 'çin -şura-

.,, ı · .a dudaklarını 
.ı -

_g:ezdirnı ·,ti. 
1e ·li oğlu, para 

\e il ar · hibi ol
dulrun o 1ra, sü~Iii 
bir ınc <en tedarik ct
nıek ihti' acını hisset-.. 
nuş, ·c lstanbul ek<'ı.-
birinin konaklarında 
yalılarında, yaldızlı ta
vanlar, ç"nili köşkler ı 
bulundu~unu güz önü-
ne getirerek yeni evi
ni, J,.ı~anei enıaretini 

1 

kısnıen o ~ olda stislet· I 
nıisti. Gozle görülüp • 
)apılan aklitlerin- o- j 
.guk ta olo;a - yine bir 
kıynıeti, aslına uzak 1 

ve 'akın ınüşaheheti, 
var~lır.J .fıkin kulaktan 1 

tal·lit, büo;bütün gü- l 
llıı ç olur, 

İ mail ağanın İstan- j 
bul ınebanii fıliyesine 
taklid ıı ve alc1fın1ya 
. 'a tırdığı tezyinat ta 
i te o kabilden idi. 
l\ianıafi ağa, konakta
ki tez •inat ile nıiif te
hirdi. Hareın daire in
de; ana-;ı için yaptır

dığı ve Ru çuk kadın-
ı ]arına haftalarca te
' n1a· a ettirdiJ'.,ri ,atak 
odasının -;ara' !arda . 
lıilt' c<;>i bulunınaclıfrını 
sık <>ık sövlen1ekten 
1e •kalırdı. ·Filhakika 
hu )atak odası ıçın 
etek dolusu paı·a sarf
etnıi~ti. Duvarlarına 
tablo halin'Je alelaca
yip resinıler konulnıuş, 
tavanı J ... tanbul sara
yında olduğu gibi, 'sa
kıf ve kenıer olarak 
ikiye tak'>İm edilip 
ın rnıer ~ütunlara İsti
nat ettıriJnıiş, hir ta
rafa da clört direO-e 
11Üstenit h'r • atak 
ıntvkii )erk~tiriln1' ti. 
Bu vata!' \erin"n ü tu . . 

I ;;ir\ an [ t I şeklinde idi. 
()danın kapıları, pen-

ltnmiş olma !imasıdır . 
'" - 1 cı ı -ı sensin de 1.nin ve 

'l'r ,çk ılt;; bc,.,ı' er lltı:!-ya\ 1 ge'miş 'e 
çc ,1 tc k 1 at na ın•i::;a~ etmiş . 

U\ ~ ' zıle•ınden tifadc 
dcrck 1ıcr un kadınla ev 
mı,t r. :\,nı 

)11 lt rıları L- ket:ıenir. \C]ur._ da 

hu.muş.... Su\arıııı tc\kt ı ... zer ,e 

{ l-b c'ın mal: .. c"llC) ı.. mı..ir1Laat1a 

.ıh.·\ hı de da,·a ıkaıııc ctınişlcrdir. 

ıccde lı"tüıı hu (150) kadının 

nı ı c leı tespit olu..,Pıuşt " 

S rEAIASINDA 
b ı..inden iubaren 

VOLGA!! 
VOLGA!! 

İnğliz muharrirlerin
den biri Sir Denisona 
memleketimizde Latin 
harflerinin kabulü 
hakkında fikrini sor
muş, o da şu cevabı 
verıniştir: 

1!2~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;~;5!1 

((İş ve faaliyet namı
na bu harflerin kabu
lü çok faidelidir. Eski
den Türkiyada Arap 
harfleri ancak bir kaç 
sene zarfında öğren ile 
bilirdi; çünkü bu harf
ler l'ükçeye uynııyor
du. Bugün ise okunıak, 
yazn1ak için Alfabeyi 
Qj:'.,ı-renınek kfıfjdir.>ı 

• 

Sir Denison Ros Tur
kiyada l·anunu mede
nının fatbikatile de 
alfıkadar olacaktır. 

Parı ::ıtc olimpiaru ı hır dan~ı ·~ 1 

Buyı.k hır sinema yıldızı• .\1 '\Ri/, (,"zel hir genç: 

ve en büı ük lıiks ve ihtişam, en 1.enıı:ın tualct er ye mizansenler 
ve avnı zam,and:ı iki f"'tıa.ı. 3m tablo 

l'.\RiSI' ~1 liLR Go .. \'ll H h\11(,' ı "c Xi-tcki 
ELD iR D.'l: ' Hngo 11 • 

işte LEO. PERF. nln ~üyilk bir aşk \. !(!"" dral'lı olan 

Çicekleı~ ıııt:lil,.esi 
filir.>'nJ ih c• i 1 r 

OPERA ineması 
Bugün lıü' ük pn .gı anı 

ALİS TERİ ve IVAN PETROVİ~ 
t,, af'. ınC ~ 

ALLHIN Bahçe erind" 
mı t - f Jin 

- -~---~ -:...,...~-~~ ---=._ .. 
--·, 

anlı Canbazhane 
'"~'li 1,adın cır ( ~~.~t\r ~ ~:~l,i Ununusan ,in: 1 

' r 1 \ r '""'' ıır•' 

• 

ıer pazarı !!! 
ıy , 1 ın ~""ın ... 11Jı;.'rı<la ruc ı.;Ji lCK 
olan 'Lü Ş .. ı:Y) ır. e 'n 'pcrfiln i 

iyah Maske 
çcreleri sedef. her ta- ı 
raf yaldız<.11. l'erst nl·li • 

nl · 

il " 
" ıı~ ' 

ııısı 1 

oğlu, bu yatak ouasını ';':~~~";'.~~~~"'ES;;:~~~~~~~~~~~~~~~~ 
d yaptırıualda anasına ı' ' ·,,c .ır ' .. n : c''" ' ., 

t- ı :ıanı.Lı.n fa, c1 1.-.n dir. l~cnt:br 1 r 11k.. t: fiöl:' l c. ı 

1tn1ehtİ ulva!ıı ha yatı zaman e di kerdin ze • 'içir <u ın mi kot n ın • • cıımcc · ı 
\'HsattJ~ılla kani OIU- U.)O t C>SUf euniıslı.u. ilund Slll ra \Cni cmhatlcrı. do ~Uıe muıl,J 
· ·o~du. 'itla k>r1 ıla n Jmak •ı 

ır\ n lil t aı& ı de:.;d, ıkat 

ona lenzc ı C\İ ıl:'~1r hı.ı·rc 1 -
ı::-.k \ \· dL e sı..r ı hu.- 1urdu. 
l·ıan'-tZCTI ((, ı:~ l' 1 hr ı.; ... inı mu
kabilı n11lalıı..ir 

1 ı\lah.'.ıdı var 1 

. . 
il fı~ l{ 1j1 rr Z .\ 11~ K rr 1 : 111 \11 X ı 

u~t ı 't \a .;ını l ı.: 1~ ILr ıe dl'\nnı "/.. 1 
\r;.u ltl ı?:ıni.1: Ji,..;an ı·r1da ~\.:r \C en iyı ıı l'Jk ı t.:lle~t:l•:''.niı. I 

• t
1
"' " 1 ' '1.:11 ak,.ar11 dq],11% kadar. 

~~~;--
\ ı't \ıııllı:.ı ı, t~~ikhi\ r:~'hld ~L ..ıet-=-~-=-== 

İki silahşur go~.... eri nzar dan kor 
birer istavroz çıkı rdılar, şovalye ... 

-. J(J8-Jlu/,,n·ı·iri: tııt ıtl/11/t Z 
~ivel ile .lil'ar etı· t'tau · TP;wııı!1.<lt•ıı ıı · 

da!Jılaıı pis k kuları dıı~-- 1 J' 111'! • 

nı · k kin lııırun d !il,- 1 i " ııııl'ılch ı lı. I~ 
k ııi ı L;· 1::- - dı· _, , l PrlPı· .ı ·· ıu 

b:t , l'. f si h•l'iıııH'll 
ı,o iye ııifı,ıyet sahil - J,aıı sıılaı·ııı aılıı•lı(Juı0 

teld kayaların üst üıu• 
sıcradı. Bir nıüddct le - . 
hiiyle J,;ayalaruı .üzerillfl<'n 
.se;ıreırc.ı;: yltılt , lıir arat k 
biiliuı · · b rabf'nin ~i -

.. tlc u~Jdıler. Uuraıla 

erdlvcn yerin altuıa 
ığnı tı lyordu. 
nur.ası r ngiz bir 

femi.Unü de 1 iı· lıin
distan ce\iZi dalı asılnıı;:.lı, 
dalın üstünde de kuru • 
muş bir kurt kafası takılı 
idi. 
~ovalye don Uiyeuo ele 

Visal bu oari11 yerin ö • 
nünde hir ınüddet durdu. 
içeri girip uirmcınckte 
tere<ldiit ı•UlıJi anla!jılı -
yordµ. , ilıayc•t helindPki 
hançeri lıir kı•re yokladı, 
k.ırar vı·rıli -ve hu kor -
l•uııc_: dcliklP aşa\jıya in -
ın ip• haşladı. 

.ı irarla -'İVl'l lıirlıirlcrine 
lıal,tılar, lı<>r iliisi de sap
sarı lwsilnıl lertli. 

.Jirar hoı)ı;k hiı· se ;le~ 
- Bir bü. i.icü evi! •• 
Hedi . • ) el: 
- G' c •. IUİ)1Z'! •• 
Hl. P rdu. HC'r ikisi de 

sustu! r. İ eri ııirınektt•n 
<'·<'liinlvarlarclı. ı~akat s.o -• • 
Yaly<' onların liendisini 
takip l'lıtH'dtklcrini ulı -
rıiıH'e çok kızacal;: ve ce-
zası nıüU ·iı:;; c: tı. 

Hu il i hra ı ~) j ... 

1:1h~ 11':1 \ 'di l illi 
saatlı•ı•cr• hüyt t " lt ·
nin iiııündl' a!:m\jıya in 1 

iııııwnwk lı usu u da nıü-
nalm a ı•dt'l'ek Yilkİt !Jt' • 
1;iı•(•('t'l.!Prıli, fakat kuyu 
ılilıiıulPll tJPIİyornıu;:. !)ili 
lıo(Jul, lıir """ yerin al -
tııııl:ııı yül.seldi: 

- ~in•I. ..• ıırnr ... llanui 
cPIH'nııeı ıult>"i ı ı iz? •.. 

~o' .ılp•ııin !Jı'ırliyl'n st><ol 
iki silfıhsııra hir cc•saı·l't 
il;1cı IPsiı~i yaııtı. İki alıpap 
ph•I<' YPl'İll yosunlu llH'l'

din•ıılPı'dPn a~a!Jıya in -
ıııin• hasladılar. 

,\~aıJıl:;ra ıloi)ru iıulil.:,:e 
lıas:ınıaklar ı,a .. arıyor, lm
r:mlık arttıJ,ı;a ild siliilı • 
!illl'llll uıizl<>ri lmranlıija 
,ılısl\"OJ'dll. 

ı\ı«"-.ı·din•ıılt'rin hir tiirlil 
lıit ııwk hilnwdiflinc lıal,ı
lırsa (;oklan llPııthıs ııPh

riııin allına iıııııi.., ola('ak-
1.u·ılı. Bil' aralık iindP 11i-
1ll'11 ,IİJ'aJ' SPIHll'IPdİ, h t -

s,ııııal lar lıil mi::. <lıiz lıir 
) ı•ı·ı· IJPlıııi~ll'l'di. Uııı •• .,, 
ıwredPıı !Jl'ldi(ıi IJ(•lli ol • 

• ııııvaıı lıiı• ı"ılda lıafil'ee 
·" ilııılann ordu. 

· İ ı, i a l'l~ıtda~ lııı losl u k 
İl'İIHI<' ilPl'İ il' SO\"llh l'llİll 
sl'ıttll'lt·'·ı· •ııdı•lı•ve Ytı -. . .. . 
l'lll·ll(''''(' oldııfiıııııı niir -
clı'ılt•ı', el) ııı isi il .. ııncli ta
kihl' lınsl:ıılılıll', ~ fıriidi'ık-
ı·p :n nJ,lm·ııım allındaki • • 
toprak hafit' hir meyi ile 

hu toıwak bir <_;ii ,•il 
olsa tıallPri r •r(· "'rı 
ılı'! Hu dü-:,iin 'l' ııl,ıll ıı 

duı°'ıunlıık YPl'iyoı·ılı•· 
T<•Iu·.ır lıirlıirh'riııı• 1 

yaıııwaı, ~ iiı·üdült·ı·, ~, 
lıir<leııbirl' !Jl'ııi:;;letli. O 
dulı~a lıiiyiik lıir otl~ 
U irııı işleı·ı li. 

.Jil'arla Şin•I efl•n j(ı 
riııin a!'ka ... ına Jıüzi'ıl 
d u l'd ula I'. 

.lladeni bir ses so' aıyc! . . 
s<>rdu: 

-1\iıııi isli) oı•snn'!.111 

rııya ni<;iıı ıı iı·diıı'! .. 
Şo nıl ypıı iıı sf'si taş od 

nın dıı,·arlarıııda jıa.;tı 1 
11kis lııral <ı: 

- Hl'ııi sahip • nı;,11'1 11 

ıniill, nünth•l'(li, sizd('JI 1 
dill•tıiııı \'il(' ••• • 1 

- Ho~ IJPldiıı; lııı~ ı! 
olıır;arlmııclaldler kiıu<l 1' 

\daııılaı·ıın, ynh:• 11 

d<>i)il .•• 
.lir<1rla ~h el, <•f'(•nıJiJC 

l'iııin :wlrnsında oüzl ·J 
J,apaını.I ır, ö~ 1 'duru. o; 
!ardı. Uu sözlPJ'İ i~idlfl' 
IH•ııdil<'l'illllt>n hahsohJ11 

duijııııu aıılıy. raJ, ıı/-izlC 
!'ini a ·tıl.ır, Plraflar•11 

sasl;ııı sa..;kııı lıaliııulıtııl'· ... .. . .. "" 
Uuı·ası ı•iılden J,orl•t11 

hir vı•rdi. Dtn aı·I · rın ı,11' 
. • 1 ti' 
m~ooa· eı• ·ı c it ' 

• ~ ),l\pl ' 
r<'l<'r !ı' 

' ' ,. 1 ,.,.._c-o~r, t üyl ri . ohll1 

s J u l' '. l ı. 
ir r :; ı ı t iil.r u 1tı•"' • 1 l 

l rı r J, 1 ı~l.ı ol' rd( '.ı 
'l' 1ı nı 1 irer bt:n 
l'ılrnr.w. ( du la'tı lı.o~t" 
~-<' ııtr.ız ( .ıı ı hıiL ıldul ·r· 
· •'lai)aranııı ...-.llııhi, •• ılı~ 
nav.ık, lıa ı ı,ah ıl., IJt' 

. r' lıi'ıkiilıııiı;:., lwııılkll•ri 1 t 
J,Pr tPl,ı•r s.ı~ ıl. ı·ak J;:,1(1<'

11 ı,uı·u Vl' ihtinıı· lıiı· Hini 
idi. •iiirlil İıııl'i.il yaıı:111 

oı·a(ıa 11idip lıiı· tultı 111 

ti 
c_:alı daha atııı ıı:•rlıııtıl.I• 
sonra hıı ı,ızıl ayılın!ıf•l•1 

SO\alH•\t' 'ıtkla.ıı. . . • . , il 
• ı• istiyorsun, ııcı ' 

ın J,u ihieı 1111 ! 
·~o,·al~ ı· lıPyPe:rnıt.11: 

sapsarı lrnsilmi5ti, ı·p,·:ı' 
Yl'l'ıli: 

- lla) ır! 
luıvn•l ilfwı ıııı·t 

lla-rır! 
· ( llahadi vnr ) 

EMi TIE 

Hil'"' " r k 
gr ı akdedild. vt 

1 iyi netice alın 
ı t1 liahını.: r er 'r ll ı~ 0 1' 

1 
r ti c ton ı, \lı yJ ıı 

rı\ ıJı -l şt. Kc-- ,·· 
• J ,rl l 111 111 lıcv c ı u.are r".lpoı nna l 

._ ,r 
c.n bır sc -; zarfın1...u ııb ce ı;:.-Tt 

( 1 •.. 1 1J~ z 1zl. c ruw;a nıne yar< 11.n t: •· 

2,91 lira ı5 hıl"'Ş ıoplanlı.. ,, -' 1. 
JJ' cıı ıo480 ·ıra »8 k ıı~ Y•"l<lat ' 

ah;alıyoı·ıhı. ili!' müddet 1 
..:' t>ılilınışıiı· R lporda, şuhe.-c muka)' 

:ızantr 1576 ya 1 aliğ oııh:;;u, ~c'~'1 

ı;ulJ ı satışına ı·henııııiyct ,·erılc~ 
dalıı1 !JilliktPıı sonra .Jiraı· 
~ivt'lin liolııııa saı·ılılı, ho-• 
(juhıyoı·nııış ııihi hiı· :-.eslP: 

Bu yııyoı· nııısım'!. 
Bt'di. tıin•I de arkacla~ı 

ııihi liııhıkl:ll'mı ılikti, lıir 
ıııüddrl · diııll•dill'r. Şive!, 

~ ~
:p 04 buçuk lira pul yarıJaıı ıoı·l• 
dı«ı hcyun edilmektedir 

o .. -· • 'JI' 1 Jev'etı uınuınırc, c-~kı ht!y t•tı l 
• • • -l~ 

n·ıi, yalnız aıadun Kenrnl Leyın ) • 

rinde til('eardan .\!arya efendiyi gc'' 

rcrL·l, tt·lfnr ıntihap CJ l~nıiştir. 

1 

r 

f 
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1 
VAKALAR~~~ .,.İ:!!!~!.., 

\le(leni~ et ilPrledil(çe 

5on Saa1 

Kuçuk 
hikılye Dirilen ölü 

( Oremburg ) ta sen~ -
lerdenberi mezar bekçi -
liS'fl yapan ihtiyar bir adam 

halde ölüler dışarda çü -
rüyöp kokmı7a baflamıştı. 

dl aralıyor vardı: adı da lvanof. 
ivanor bir köylü çoou{tu 

idi; küçÜkten bu şehre· 
gelmiş, ve o zamandan 
beri, bir defacık bile, a -
dımını dışarı atmamıştı. 

Der.kea kıt geldi; ve 
ü&t.ellk bir de tlttis salgını 
~rdi. 

İnsanlar Afrikalara, ok· 
yanoslara yayılıyorlar 
t~h.qkküml~~ artıyor 

Jledeniyet ileriledikçe nü/uz 
,,.,! clil''etini arlıl'lyor .. Avrupa 
toprakları kendilerine dar 
gelen Avrupalılar Afrikanın 
ortalarına ve Okyanosyanm 
medeniyet girmemiş Adq!arı
na kadar uzanıyorlar. Bura
lcll'da ilk tesadıif ettikleri in-

sarılar valışi ormanlarda 
yaşayan vahşi hayvanlar ve 
insan elleri ile taayyüş eden 
adamlar oluyor... Medeniler 
yılmiyorlar. Topları. liifekleri 
paralan ve pilanlari ile bu 
valı§i insan ve hayaanları 

kendilel'inc esir yapıyorlar. 
Resimlerimi:e dikkatle ba -

km! ... 
Evelce etini lezzetle yediği 

insanlarm şimdi arabasını 
çeken vahşinin simasında 
halfl l1ski günleri yadeden acı 
bir kin gizli gibi •. , Ya bir 

k 
1 

kadımn elinde esir olan şıı 
kap an ile bir adamın ayak- ları ncmula kedi gibi gözıi -

en ar.slana ne dersini:?. Bu hayvanlar Jnikıimdarlarmm bıı 
gunkıi hallerine kendileri de 11la11dığma lııikum etme:: misiniz? 

Oto-Moto 

).~·· mt'tdtlet eveı i~tanbulda btı· kişilik küçük oto: 
mo lller lşlemlye başlanuştı. 1'Pcrübe nıahiyelinde 
olan ilk tA1Uııbb- 1 . . 

1 
....,~ us eı• galiba muvahli n<•lıct .. vermeıniş 

o malı .ki bu iş ınAs etti. 
Vesaıli nakliyede sürat, istirahat ve ucuzluk ihtiyacı 

yatnız bizde deijll, dtinyanın her tarafında hisst~lil -
nıektPdlr. 

Bu ihtiyaca tekabül etmek üzere son günle.rde 
Pm•lste ( !llJ l t , SP )elit l• ~ o-o o ) laı· ıneydana çıknuştn·. \andan 

.. ı mot.Qslkletleı·i andlt"an bu nıoto-otolaı• resimde 
lf Ol't'Ct~I 1 . J 

1 11 
"'u n z veçhile 7..arır v•• bir kisilik oyuncak oto -

~1101 ) mt anzaı•asını arzetmektP ve "aynı ~aınanda hu 
ı' t • o-o oyu sevked 
1 

i 
1 1 

b enin arkasında da bir ldşillk ikinci 
, r yer c a ıa uluıunaktadır. 

i\loto-otolar Parlst e ragbet bulmıya ba~lamışlır. 

ihtiyar İvanof mutaas -
sıp bir Ruslu. Şehrin so
kaklarında tesadüf ettiği 
ipek elbiseli tatarlara kır
gız deveellerlne bakarak 
nefret duymaması kabil 
deöll •.• 

ihtlldl koptuğu zaman 
lvanofla ilıllyar karısı 
mezarhğm duvarına mut
tasıl minimini evciklerine 
kapandılar; ve başlarını 
bile çıkarınadllar. 

Holşeviklcr onu aynı 
vazifede hırakmışlardı. ih
tiyar, gene eskisi gibi 
mezarJaı·ı itina ile ınuba
faza ediyor, lüzunı hasıl 
oldukça yenilerini kazı_ 
yor, ve ziyaretçilere kapı 
falan açıyordu. 
İvanorun karısı Matre _ 

na da eski kafalı, ümnıi 
bir kadıncıktı. Ruhun e _ 
bediyctlne inandığı gibi 
bu ruhları, mczarhll'daki 
iskeletlerin yanında ta _ 
savvuı• ederdi. Hatta, kaç 
defa t;iınenleı·in ve kaı·ın 
altından öliileı•in fısılhla _ 
rmı işitmişti. 

* 
( Oı·emburu ) etı•at'ında 

müthiş haı•pler olmuştu. 
Şehir bir çok defalar da 
kızıllarnı eline düşnıüşlü. 

Jlezaı·ların üstüne obüs
ler yağdıkça ~laterna 
korkmaya başladı. Ölülerin 
rulılaı·ı muazzep olur, ve 
intikam almak için kabir
lerinden dışaı•ı i'U"larlar 
sanıyordu. 

Bu endişesini kocasına 
da söyledi. İhtlyaı• ivanof 
güliimsiyerek: 

- Üylc şey ıni olur ca
mın? diye ct~vaıı vernıişti. 

ihlihU bütün şiddetile 
devanı ediyoı·; sabahlan 
akşama kadar kefensiz, 
tabutsuz öliil~r nıezarh{ja 
akıyordu. 

Hunlar lml'aları ımı•t;a • 
lanmış, lcolları bacaldarı 
kop1n11ş, gö(Jüsleri d<•lik 
deşik ces.-.U<-.rden haska 
bir ~f'Y dPt)iltl i. .. 

ihtiyar llH'ZCll'<'I lHÜLP -

ınaıliyen t;tıliuı· kaıtlıüı 

Hastalık, bir gi).nde, 
yüzlerce ailenin ocaöını 
söndürüyor; binlerce göz 
birden bayata kapanıyor
du. 

Zemin buz tuttuöu için 
artık mezar kazmıya da 
lmkln kalmamıştı. 
Kızaklar, ölülerle istir, 

mezarlığa geliyor; soğuk
tan donmuş çıplak ceset
ler karların üstüne atıb 
atılıveriyordu. 

Ölüler kızaktan boşaltı
lırken karların üstüne ne 
vaziyette düşüyorlarsa 
öylece kalıyorlardı. Bazısı 
canlı gibi ayak östii du -
ruyor; bazısının ba~ı yere 
saplanaı•ak bacakları ha -
vada kalıyordu. 

Gecel('ri, ay ışığında, 
rüzy~ir lmvakları büker -
ken bu nımızarayı seyre
denlcı·, emininı, hayatla -
rının sonuna kadar onu 
unu tamı yacaklardır. 

Bir alq~am, İvanofla ka
rısı, duadan sonra, erken
ce, ~al.afia nirdilel". 

ihtiyar mezarcı, ba~un 
yastığa kor konıaz hot"la
ınıya ba~lamıştı. Fa.kat 
Matı•enanın güzünü uyku 
tutmuyordu ••• . . . . . . . . . . 

Bu su·ada lmrm i'ıst ün -
deki c•t•sf•ll< .. rdcn biri l\ı -
mıldamıya haşladı, ve bin 
zahmetle diğer kadavra -
laı•ın aı•c.tsından ktll'lula - . 
rak, sallana sallana nıezaı·
hğuı kaınsma do\)ı•u yol -
landı. 

Bu, baygın olduğu halde 
öldii zannedilen ve soğu
ğun tesirile diı•ilen bir 
tlfüsli.i idi. 

• • • • • • • • • • 
Biı•isi kaınyı t;alıyor .•• 
- ?!!!.!!!!'!!!! ••• 
Melrt .. na yata{jından çık

tı; kapıyı açmıya gitti ... 
t.,akat müthiş bir çığlık 

kop~rarak düştü bayılch. 
Kaıunın arahijından ay 
ışı(Jile lwraher hiı• fil('\ ta 
ic;eri nirmiştl ... 

* Sahahlt•yln ~arak ahu·-
){en, diril<•n ülli yatakla 
yatıyor; çıltlıran koca lrnrı 
ise abuk sahul\ ~arkı söy
liyordu ... 

Altıncı katibia il 
dairesinde 

işler emsalsiz bir sürat, az111 itinaı takayyüt ve 
ciddiyette görülür. 

Müessese alakada~ara en yüksek asari hürmet 
. gösterebitmeKle bahtiyardır. 

Yem postana '' Sana·ıi Bankası karşısmda Vlora Ha~ 1 kat 

--rüıın_ivE İŞ BANKASI 
Sernıayesi: tediye edilnıiş 4.0l.iU.000 liradır 

Unuuni ~llıdürlük 

Ankara 

Hüseyin Hüsnü pc• 'akfı mütevellisi tarafından 
şubeleri: 

Ankara Adana Ayvahlc 
İstanbul Trabzon ZonuuldaJ( H e in llü rııı pa a \ J ı k • hi . d"ı 

11 
. 1 va deli akaratından bulunan Büyük-

a c ınd p ot 1ı talıtıı d.ı 1 )2 numaralı bir b dü1_1_• ·ı K 
~ıııı ndn G il np JUı..an ı e n-

azı a an pa a m ıhallı .. ıd o· 1 n uı ı il ' ''an uıne karşısında 19 2ı nu-

şub ıtı:ı bieıı'rmı ~ırallaın i.ki bap <lükk;\n kira)a \erileeeğinden talip olanların 
' 1;1 cwna gunu aka.nı k d k f Sut~ ti p ,.......uıa a ar 'a 1 mütevellisi Beyoaı.Junda 

a~a apartımanında RüAtÜ p ·k' . 6 h ılcı kat" · · .,. aşayu \C ı ıncı cumartesi günü dahi 
• 'tu 1 1 ra ••n m

1 
:ılı. Ü2 re İstanbul ru lhak vakıflar mtidüriyttine 

~ o un ır. 

. 
Buı·sa llallkt"Sir Kayseri 
lzmir Giı•.-.son .lH~ı·sin 

Saınsun Eth•t•mit 

l\lüsait muanw1üt, l· •ınıharalar, Jmı-·Mlar 

sahife 5 

r--...._ 

l\tlE~A -=··,&'fAI 
.. !, 0~5 • "!. ----- . - --- . - -· - / 

Sesli filinıler 
Siııemarun tiyat
roya iııdirdili ~on 

darbe midir? 
Amer;kada tiyatroların iflasa 
doğru gittiğini gösterivor 

Aksi şekilde ileri sürülen iddalara rağmen bılhassa Amerikada sesıı ıilimler 

.gün geçtikçe taammüm etmektedir. 
Sesli filim yapmak fikri ilk dafa oı taya atıldığı zaman bu ; üzden sinemanın 

beynelmilel olmak kı~ metini kaybedeceği bir memlckttc 'apılan filimin yalnız 
o memlekete münhasır kalacağı söylcnmİ~ti. Bu gun bu tahmin de tahakkuk 

ermemiştir . Sinema şirketleri bir filimin ed:ılı, seda<:ız olarak iki kopyasını 
vermekte birincideki ses tertibatı diğerinde ec:ld~i gibi \azı ile tamamlan· 

maktadır. ~inema alemindeki inkilabın ilk nctice"i btb bütı.in başka şekilde 
tecelli etmiştir. 

Sinemanın icadı ile beraber kar~ı c:ında çok ku" etli bir rakip bulan tiyatro 

bu ıeni zaferden sonra camamile mağlup olınuşnır, denilebilir. \ınerik:m 
sinemacılarının sesli !ilimleri :ıinemamn tiyatro a indirdiği -on darbe olarak 

tavsif etmeleri de bunu ıe·yit edecek bir misaldir. Hatta bir :\merikan gazetesi 

daha ileri giderek sesli filimlerin imalinden sonıa Amlr kadaki tiyatrola\' vari

danrun mtihim miktarda tenakus eniğini bıldirmektediı·. 
Resmimiz Hollivutta, (i\.1 G. M.) Sinema şirkeunin son sesli filimi olan (AŞK 

DIRAMl) nin nasıl çekildiğini ğösteuyor. 

Meşhur bir 
komik: Çes
ter Konklin 

macı nm meşhur simalar arasın
dad Ti\ :ıtrocuh n .;inemacılığa 
~eC' ı emektar -:an·at adamı 

re ... nıımı1.dc son \l•pnl';ı komedide 

o llrflnşıtın "ıu~ı,tlrıe 

tnent oımaır we 
tedavi etmek için 

VALDA 
PAST~LLERİ 

kullanınız 
Bütiln ec"'ilie ve ec"Za 

depolarında 
satılır. 

VALDA 
ismini taşıyan kutular 

derunünde ınlep tdlnlı 

::-· · ulmektedir. 

Bugün: 

OPERADA: 
AI.I.Al TIAHÇELERtNDE 

ALHAMRlDA: 

ASRI DE: 
)' nı GlJ~.\(JI \I T \R ( E ısı 

MELEKTE: 
! l \ Bl 1 < t 1 < F:IERİ'\ DI: 

MlJİKTE: 



PAZAR 

1 •) ,_) 

Kanunsani 

1929 
ı - 1 ... • ' .. ,,.. ... , 

İKA-TALMONE 
litL çil.lıi.ıt.L ırı -tikctlcfrıdc•ı l.ulliwt'ı ınıİ,tud:ı lıulundurmak, : "isaıı l <1211 d.ı 'ukubulacab. 

ık.inci blı\l , ctı'>lt •'ıı.alıaka-ım!:ı l.:ızaııııı.ık tın' dile fazl:ılaştırıııak demektir 

Şu ha!de daimtı nefis ve leziz 

ÜNİKA -T ALM.ONE SÜTLÜ 
. ÇKKOLATASI 
lstihlök ediniz ve etiketlerini saklayınız. 

ck•vıziterlcri · T •M \Si;l,l,i, C:ıl:ırn Kiiçiik .\lillct lı:ın :\cı 

''İlavcti cınvali nıetrukc nıüdüriveti ilanları 

Zindan kapu 

Kemer burğaz 
Beyoğlu 

Mıhaılesı 

Ahi çelebi 

İ,Janbı.. cadde5i 

tim tim Ada 

Nıkagı 

.Abacılar 

N. 

22 

24 

5·1 

Ntvi 

kagir dükkan 

furun 

karı sabıkı 

Lira 

ı O şehri 

birahane tahtıııda 7,50 c 

5-2 bodunıııı 

icarı ınuhammesı 

Lira 

15 şehri 

Panğaltı Mekte i harbiye karşısında Eh·ak apartumamnın 6 ıncı dairesi 40 c 

Balada muharrer ~nıl:ikin 21 - 1 - 929 tarihine ınüsadif Pazartesi günü ihaleleri icra olunmak uzere 

müzayedeye vaz edilmiştir, Taliplerin ı:mvalı ınetnıke icar komisyonuna müracaatları, 

ır:alıallesi sokağı N. ııcvi dairesi icarı sabıkı 

lira 

icarıınuhammeni 

lira 
,\ynalı çe ıııe SGrııri /\:ehmet Emin camii ararlman 1 

4 
5 

6 

40 şehri 

'll c 

4 ~ şehri 

c c c 

• c • • 
c • c • 
c • c 

c 

c 

• 
• bodrııııı 7 
c tahtıııda 2 

d ... 'ı.k5n 

35 c 

45 c 

45 

30 
15 

c 

c 

« 

7,50 c 

üeyoğlu 

Balada 

llleşrııtiyet bıhçe ve ı~ehtab c c 1 65 c 

e·;sah ınuhar er emlak şerıiti ınııkarreresi veçlıil;: ie.ıra rabt edilmesi içiıı 1-26-<129 

ınüs:ıdif cı; artesi ;; - .. u saat on be,te ihaleleri icra eaılmek uzere ım.ızayedcye mı edilmiştir. Taliblerin 

emv1Ji , ~lrııke kar komisyonuna ıniıracaathrı 

Semti ınaha!Jesı sokağı ne\' i bedeli mııhaııııııeni 

lira 

Nilamiye 9-1ı-1 3 elmas !abrikası naınile 17200 

maruf k;igır bıııa 25100 ınelsıılı bedeli ihalesi 

Balada evsafı muharrer binanın bedel. sekis senede nıukassıteıı tediye edilmek şartilc 3 ı - ı - 95 9 

tarihine müsaıtif perşembe günü saat on be~te r:ıiızayedesi icra ve bil'istizan hazineden alınacak 

~öre muamele iia cJılınck iızere tekrar pazarlık $Urelile ıniizaıedeye ı·az olunmuştur. Taliplerin bedeli 

muhamnıeııi uzerimlen rüzt!e 7.50 hesabile l 29J lira deposito akçeleri ve ya muteber banka ınektup

larile emvali rnetrnke salış konıisyon;.:11 müracaat eylemeleri. 

Semti 

Balat 

c 

ı 'adılr.ciJ 

• 

c 

l leybelıad~ 

c 

c 

c 

c 

/l\ılıallesi 

Karabaı 

• 
c~ıer .ığJ 

• 
Kör içı 

Osma.:.J~a 

l lwr çaı·ııı 

Rasiııııuşa 

C..:.feı ai!~ 

• 

!5okağı 

Bllat cadaesi 

c 

İskele 

• 
vapur iskelesi 

Dut 

• 
Yalı cıtldesı 

c 

AınJ\'tır 

Birırci sokak 

Bah.riye 

1\1~ ~rdar 

187 

189 

42 

44 

10 

28 
28-1 

ss 
(j•) 

ll2 

l 1J7 

• 
102 

Nevi icarı ınulıamıııenesl 

Lira 

iıaııe 

dükkan 

bir odalı kiıgir dükkan 

k.1;;ir dükkan 

hane 

• 
ıııa ba.ıçe dükk;in 

dükkan 

1 k.ı ıııe:- alı 

dukk:,ı 

Jıaııc 

dükkiıı 

apartıınanın ikinci daire5i 

hane 

20 

10 

300 

210 

144 

156 

96 

So 

'.!40 

120 

60 

7'2 

360 

!">40 

şehri 

c 

seııeı i 

c 

c 

• 
• 
c 

• 
• 
• 
c 

c 

c 

Küçük pazar F .. ste• r.şa Caııba !lı.ım: c;.,ldc"ı 1 kfiğır dükkan 480 , 

BaladJ e,safı ımılı •rer emf.ikiıı l 9· l-929 tarihine • • adil Cumartesı günü saaı l"i de ihaleleri 

T lıble ! •ıali metn;. e ic:.r konıiwor<ına , •lirac~, t eyle"'leleri. 

!\luh:ı r rı: J:ık LtJ11Lion 
-103-

:\lı..tcn:irıi: Cdalcddm Ekrem 

MACERA ARAYAN KADIN. 
Çifliğimi •atıı• JI 

ı:ıı almak fikrinde· 
$lniı yoksa~ 

Hiç te dcgıl 1 

Sizi mübarezevc 
d.-·et ediyorum. 

- Sebep rL 
s..ıdon hıl.la so· 

ğuk kanlılığını mu· 
hafa.ta ediyordu. 
Citıikçe perdeyi 
yük<olten muhata 
bnıa dedi ki: 

Ben ka' guı a i • ·fü l>qlı bir 
sebep göremivorum Siz lıcnım misa· 
firimıiııir;; Mis Lakland da ot'tag-ım. 
~iz kendi51nc taaşşuk etmiŞ>iniz; o da 
,..,dJeemlf: bundan bana nef Sonra da 
unutmıplım ki )İrıııinci a.>ırda ıaıı· 
:yoruz. B!Y. daha dünyırn gelmeden 

dL.cl 1cn11.., moda ı ..,.cr;rıiştı. 

- Sız b~rı e' ınııdı.!n kovd;.ınuı. 

llt.na tabammtil , demem. Bir y ·fa ok 
\ aydon çıktı. 

~cldo.1 gü Jmsıye:ck bir r:ıgara 
\aktı. 

Delikanlı devam e:ti: 
· - Ben gelmeden.. bu genç kızl• 

rahat rahat yaşı\·ordunu?.. Benim iş

ltrinizi bozacağımı >nlaılınız; beni 
kı,kandını1.. ~imdi de bu ufak hadi 
soyi fırsat bilerek beni çillikten kov 
mıya kalkışıyorsunuı. F'akat, gicmiye 
cej!;im! 

('anını;: n:ı~ıı ist~r:'c. Bir ~ene 
kclın. 

!.!enim nnlamak istediğim şudur. 
Bu gınç l:ızla aı·anııda:.; münasebe
itn hakilu" mahiyetini ogrcnmek ;sti· 
yoı'Um. Benim \'ri'~mde bir kör bile 
olsaydı ;;örürdü. 
BmMalık ettim. lliç olııxı;osa ortadn 

dont, dediko:hılara kulak ve~meli

rnt~Lm .. 
( ~;eJdon ) un gözlcr:ni !-.. c!umln 

kaplarnı~l· ı·:trıfınduJ..i c~v.ı dıJnmiyc 
başladı. '\cm bir cehit saıfrdcrek 
dedi l.i: 

- l.utfeıı \lis (l.:ıkland) ı mün:ı· 
kaşa~ il karı~tırma~ ın. 
- .. c<lcn kal'ı~tırmıyacak1111~ın1" Ucni 

aptal Yerine kn ·dunuz. Benimle alaı 
ettiniz ()rt:ıli: oldtıjtunuzu söylediniz. 
Fakat bn onnklık ticarimi. Yoksa ... 

Tüdor Sö7.llnu bitiremedi; (Şcldoıı) 
un tokadı suratında şaklamıl'tı. 

Delikanlı bir >andalıeniıı Ü;tüne 
yıkıldı. 

Derhal arnğa kalktı; faknt (~eldun) 
urı ü~tüne atılrnaclı. 

Sadece dedi h 
$in'ıdi müh:ırcıe) c hazır·:·anız ya? 

- ı far lıaı ... 
Şeldoıı boks vaz!veti alarak yum-

ruklarını sıko. · · 
Tüdor b«m beyaz kesilmişti' 

Yumruk kn1·gnsc değil! -dedi
düello talep ediyorum. Siz i)·i atıcı• 
MnıZ; ben de keza._ 

J·: :ısen Saloınon ad.ılarında ructl~ 

· eyri sef ain 1 

Aniaiya pusia~ı 
1 :\l·'.JlOLL) ıapuru 1.1 k:lııun <ani 
l'a1.o" lO da Cal:ıta rıhuımmlan 

' hareketle [ızmi•. küllük, Hodruın, 
ltadus. Fcchi\·c. Finike. ~\ntalra] ya 
~,llı:ı:ck 'c dfınli~tc mczk_Uı· i'."'kt'le· 
!erle birlikte [ Dalyan, l\larmarıs, 
Sakız, ('onakkak. Gelibolu ) a 
ııe;ravacakur . 

MERSİN SÜRAT POSTASI 
(KO.'\\'.'\) vapunı ı;; k:\nun;ani 

Solı 12 de Galata nhtımındm ha· 
rekctJe Çariatnba J 0 da iztnire tnU· 
'asalar Ye a~ nı günün akşamı ha
reketle [ı'\ntalıa. Alaiyc, Mersin] e 
gıdecck Ye r 'l'aşucu • ı'\namor ' 
.\t.\iye, .\ntalıa, İzmir] e ugTay
~r:ı k ıı:ekcek tir . 

iLAN 
t 4 kılnun anı Pa.z:ırtcsi 'frabzon 

1 lİfİIH.'İ p<>.!'Ul'.'t ,apılını\·ac:ıktır 

1 :500 adı.:t h.ontuı· pilııka tahta.:-ı 

,~ukanlla~·d bir J,.-Jcın c~ya mü. 

nak:ıs!\a konmuştur. \crnıcl< hac 
yl:nltrin ~:ırtıuımc~ i gı>r(h.ı.kccn 

,:;onn:n :!;; J fJ•!f) ( 'umartc:-i v,ı;nü 

h.:,· ızıın riıiıdürlü~ünl' J!:clınclt.•rı . 

~i>hnc çu\·:ıl , hana\ ·çc • t.'p;c . 

LA. tik hoı curn, lıcz. hortunı, h:ılı 'c 
rnuş;ttnba pıııt:nları. < tonır>hil lastiği. 

nlafıruııg•t hc:L1, ha~ır kanapc, k~mı~ 
koltuk cıhi J\ohnl.' ·(.·~ya .... aulac ktır. 
Ta ıpler ~ 1 ; f <ı~<ı paz:ırte;ı günü 
"1:ıt onda le' a7.ım _ mlitlürlüriÜnt· 
~~clcıi. 

( . NJO l ~det. «ğ• ( f 'iOOO l adet 
%ımpam k:";ıdı. (10000) kılo ka1.an 
tUt)3'1, (4BOO) kilo karliça. (1500) 
J,ilo J,al:11 J..at"i ihaleleri JQ f '92Q 
('uınartt·~i. 

(~000) metre tente bezi , ( 88 
wda lif halat. (4'.l) roda gah an izli 
çeli:< tel h ı,a(i ihalesi ~ 1 f 
<)2.9 l'azaıtc:->İ . 

( 1 200_1 metre be, hortum. 'HlO) 
ın trc l:t~tik hoıtun1. ( 12.) ton 
,ı, arı fı~tuhu. l{:ıc"i ihaleleri 2'2 I 
q~><ı Salı . 

fuk:trda \.'.lZılı olan onhir kalem ınal· 

~cınc nıurnka..;3 \ a kc ır<muştur. \ .. erme~ 
j.;tt:) enll:rin ~nrtnnınc\ i gı)rmt·k 

l;Zert· her ı::un mliııaka:-;a,·a i~tirak 

<;tınek ıı;in de lıiznlnnnda \azılı 

güıılcn.le k·\azım ınLidürlli;ttinı• 

~t·lınclcri. 

C ialata htıprii başıııtla ıııerkez 

acentesi. Beyoğlu 2öü:.? 
Mes'adet hanı altında dairei 

ada şube acente«i. lstall-' 

uı :l 1-H ı 

Operatör 
Ahn1et Burhaneddin 

( cnah J>:ış:ı ha tahaııesi operntorü. 
.\hıayeııehaııe. Beyo~lıı Rus 'e· 

f ethanesi k:ırşı51rda ·~s numro
Jıı Sııriye (..arşısı apartıınaııı 8 ııtı· 

r ı ıı Telc·f" Beı·uğl·ı 161i 

ttİ\ l'UO haricinde ..;;ıyılınz. \"ah~ilcrin 

crJsında hı'!' 'Jh~ı dticJlo,11 iki erkek 
':ıir kadın için çaqııı;ıcak: bunlardan 
lıiri olccek· ne J;\1.ım geliri 

Bu dı:lict· hir şc' olacak .. . 

Aynı zamand.ı çok güllinç .... Fakat 
madem ki i,rar «diıor<unuz, pek alL 
l la.ngi silahla kaı·.;ıma çıkacaksınız 9 

'l'üdor lıirdcnhire c a\Tını dcgişcire

ı ek büyük bir nezaketle, faket haıi 

danc cc\'ap \erdi 
\lah\mu <llileridir ki türlü türlü 

du\ eli o tarzları ı ardır :\ lcsel:l klasik 
dil\ello .. 

Fraıı-.adaki gibi!.. 
Eı et ... <.'ok tccrubc ettim ... Bu 

tarzı begennıcın .. Bence en iyı dü
vcllo şudur 

~~:ı.lıir l'alaJl i-.tl:mcz .• ıK:i r.uha:-.ıın 
kMidir. ~ilahlara gelin~c her çcşiti 
moşrııdur. lluı eh erden tutun da mit
ral~·o1.a, hana copa kadar ... 

1 
\luha,ımlar vekdi~"rimlen bir mil 

l.Jtl;ır ıçılırlal': \"c ~onra hirhil'ine hi.i· 

• 

Telefon: 
VAZI iŞLERi 

ıs. 1201 
.lı,\l(I: işu·R 

LO)'D ·rRiES1'İi\{) 
l .imanımıJ.a. mu\ 3J_u İ.>.:kl· 1cn 

'1phrlıl' 
(TLODUJ< \) ıapııru l,l ı, ;ac•i 

Pal:tr [iuh:ı\.,. 'ur; i t:ın d~ 1 

( P\LES'L'i'\,\) vapunı 1-l ı, sani 
Pıtıntlt:-ı ( ita!) a. ye ' unaııı:-.t.ıı1 ) c.l:ın 

( ,\ll·:R:\. "O) 'apuru 17 kiııun><ıni 
pcr~l:nıc ( ita\~·ıt, )"unan tan \<' iı 

n111· ) dcıı 

Yakında Limanımızdan hareket 
edecek ı apurlar 

( R.\i\Il'iDOCLiO) Yapuru l,l K. 
sani l'a;o:ır saat 8 de [KaYalıt Sclanik, 
'rolo:;. l'iı"L· • J>au·as , .\ya:'aran<la , 
Brendizi, Ankon>, Yencdik \e Triycs· 
tc] ye 

( PE.LE:iTi."\,\) vapuru 15 ı;: . saııi 
Salı gumi 1 l de (Samsun , TırJbzon, 
ve Batum) a 

is. 3872 

• ' •o ..... ıııe. tıvatro 
• ü., () ,J, L 

l ~ t. • l ... tlidycı ~· :ı .. ıki l1 \ \:t: . 
.!o ;o ı• a .ıt nıı·rk··ıi rıpı>ı u, 

J-t I! hııl sa,jtı, 

.! l L ı l\.•l!'"'":r; 

Hcthu ıı Sı.:nruııı 

j\" .o 

'.! ·r,.~uııru 

; \ loı:ır! 1 ı.,., (lv. 
1 Hl) 

• f\\r11;,ırt 'lt'IHıı.·. 

11.I( \11 "ııcm ,J,ı 
\1 \ "lll\:\COH 

T 2 1'.:-=1111 lıı.:p:o..: ba\l~ıı 

·\,r 1 ıı.iıl cHuurl 'a ı ('t,· 

OARÜTTALİM 
SaloııuıuL:ı hu gı·C'ı' 

l\lcddah SÜl{Ül{İ 
!j , "ıı-ıt bey c-msılkr J.11 µ;ere 

~elıLOıfrbaıı ~lillcı tiyaı ro'u11da: 
TUZAK 

l\"oını:Ji 4 pcrLlJc 

( TF.ODOR) \apuru 1 :' ·k:\nunsani • 
perşembe ,abalı tam saat C) da (l..oyd ŞEHREMANETi BU AKŞAM 
Ekspres olarnk pire, Brendizi \ enedik ~ ~ 

1
~• 

ye Trieste ) ye 

l fer nevi ta[sil:it iı;in Calatada mum· 
hane (Loıd Tri<stino) ll:ışlıca acanta· 
sıııa. Telefon Beıoj!;ln '.!!:!:' \e ı·a 1 1 DİŞi AŞK 
Calata saraı ınıil sabık Sct.lnik bon 
marşası bınasındaki yazıhaııckriııc tele· 1111 Pır .. s 3 pı:rde 
fon Beyoğlu '.!-199 ye yahut Sirkccid 

.\!ciadet hanındaki ya1.ıhanesine mü- 111111111 
r:ıı.::.:ıat cdilınc:;i. ·ı·cıcfun i.-,wnbul~ .. J.'1 

c '.akili: 
Ömre s, ı ı.ı 

Doktor Fevzi 1\hn1et 
!'irengi, belsoğuklııgu, cilt, pros

tat, zarı tcnasü! ve kadııı hasta
hklarını en son usullerleaz bir za
r.ıanJa mutedil seraitle ted.wi eder. 

Adres; Babİ ali cağaloğlu yo
kuşu köşe ba~ı ıııımro 43. Telefor 
İstanbul 0 800 

İstanbul vilayeti defterdarlığından: 
';aıılık e\ · [ lcybeli Atl:ırh ) alı 

I· e:1<1'1e,ııiık ~:' 2 \ ..• l k tta !I odalı 
~ ,.c ınü,tcmıl lcı saircli nıııhaıunıcıı· he· 
1 deli h~OO lır:ı muza~ecle kapalı zarf 

u::ul!lc ı..ıo I • .:lııu..,,'.'>anı 9:!9 Pazar günü 
sa ·ıt f + te .\dalar malmüJuduğtindc 
\~tµı ı.,c ık" 

Doğum 

~T-"a'''' y" ,,y.,. ,
8
.' ,r. ,e,B .. a .... los·u·"'f lı :-.uiwr. Sc':.ıı cam: lı:ış im.mi miı~ın-

- _ ı \ nii şehir .hafız Sadettin beyin 

\ 17. l -929 da "'_ [ bir oj\lu dı.ı:ya" ı gelıniıt· 'c' zatla 
!!" tnlü ünıür ceıuemnı t.•dcr~ cbt•\e\inini 

tu, !,~,ı;,~:A~~ ~~A~~, "' .i j 111111, •t .• uı.aı•u•. -------.. 

l)öyçc O. Bank ~ 
Tarihi tesisi: 1 906 

Müc:.sısleri · Drest.lııer bank 
A. ;;aflı:ıvzenşer bank ferayıı, 

Nasiyo:ıal baıık lor Döyçland. 
Merkezi: Beri in; şubeleri· 

l laıııburg, İstanbul •Galata ve 
İstanbul•, İzını 
Oalata kısmı telefon. Beyoğlu: 

247, 24 3, (J$4, 985 
İstanbul kısmı tdcfon: istın

bul 2842, 2843 . 
Oeposı: İstanbul Tütün giiııı

nığu. Telefoı;. İstanbul 3227. 
lliluımıın banka ıııuamelatı 

hıısıısi ı salar icar 

kirahk 
"\i~aııl:t'l'ıd.ı TcS\ i:.ı,·c c 11111"1 

arkasında lhkkal 1 or;•ıııiıı itıısa
lindL iki oda bi • ıt ·c· ıııuıb .. , 
ckktirikli tulumbalı lı .ılı ı; <: li 
müsukil hır ı:ı nH".ıit fLttb 
ki alıl,ıır. i,til'c"lkrın in. .:h 

biti~ik cı ek otı aıı b11> be) L. 

111111" K<Utl.t, l. 

ı.::uın cdt•"llT. 1 :ıbiı pu:,ıı\a ' L, !· 

arkadan 'urınak cJha ıı het lltrlu hi• 
leye 'c' az 'ar . 

Kırmızı el erili 1 liııtlikrle Zencı
lerin 'aptığı gibi, öyle mi ? 

EYet. evet ... \'akit de musait ... 
iıgle >ıcag; .. \lis Lakland uykudadır. 
Sahamı1. çifliğin hududu olacak. lla
zımıjtnız Y 

- Hay hay ... ı\lüsadenizle hiımet· 

çil ere bazı emirler 'erebilir miyim? 

\laalmemunuivc,. 
Şeldun, (.\dnınu-Adam) la (. ·oa· 

:\oh) ı çağırttı; ve (Tiidor) u göstere
rek dedi ki: 

- Beni iı i (Unleyin. Bu adamla 
bugün kavga edeceğiz. Belki o ölecek 
belki de ben .. Ben ölürsem Mis (Lak
land) ı eıi muhafaza edin. Şayet Mr. 
Tüdoda konuşmak istemezse dikkat 
edin yanına yaklaşmasın. Anlaşıldı mı? 

Adamu-Adam dedi ki: 

Bütün Tohİtililer sil:l.lılansa daha 
iyi olacak. Siz ülürseniz çiflikte kıyn-

·.'•ı'oıı Sruıf•İll ilriıı fflri/'r•si 

6 ıııcı sahifetl·: lıir satır 
5 inci • 
4 iınciı « 
3 üncü c: 

• 
• « « 

!\ urııs 
12,5 
25 
40 
(jQ 

100 
200 

Telgraf: İ-;tanbul saat 
İlan ıııuhtı·ı·i,·atıııa dikkat olun

ıııak!a ber:ıber bu husııst.ı 
ıncsiıli)"et kabul edilmez. 

Gazekıııizdc ıııtışar eden bütün 
}azılarnı hakkı ıııahfıızdur 

Abone sartları 
\-iı.ıvet!er içııı : s~nl'iik liOO, altı 
aylık O(J(J. i:ç a; lı~ ıOll ~urııştur. 
l cııci1i ıııcınf ketler iç n : Seııehk 

000, altı wı,n 1600, l Ç ıyhk 
IJl)!l ~\lrtlŞllUL 

Ta/,.,. im 
ı ;nn~ 
{-),Tlc 

.ıcti 

';'" _!IJ 

I 2 ·7 
J.l .1~ 

A kşaııı ı r, ~il 

\'atsı 18 .20..: 
Liısal\ S ,,9 

Me31UI r, ud jf SELi.~ RASiP 

nıl:C li.0p:ıı· .. 
Şcldun, ccrap \ cı Ji. 

!'ek ül:l. 
Bu ~ırııd::ı. 'fullor cur··n~'llt.' ( lO:U3.Uk 

ı u' eIYcrini vanı n:ı 3lıp fi~..:l:liklerini 
ınkarak sofada beklemiyr başlamıjtı. 

(ŞclJon) u giirü: gormez sabır,ız
lıkla dedi ki: 

- (,'abuk <>!unuz. Günümüze )·azık 

uluyor ... 'r ttnrana mer<li\'cnlerden indiler; \ e 
bahçe. kapı>ından geçerek kumsala 
çıktılar. 

(Jrad:ı ç;ırtlarını birbirine Çe\·irip, 

ellerinde tlifeklcrile, zıt i~tikaınctlerc 

doğru ) iirüdUlcr 

'> (i - .... 
Şiddetli bir diivello far:u 

Suldon Balesuna nehrine ı ardığı 
ıaman uzaktan bir silAh sesi işitti, 

Bu (T!idor) un verdlği itaret oldu
ğuna göre, demek delikanlı da çift
liğin hududuna 11rmıştı. 

J\labadi var 
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