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Nush·"'~' ı-.er ven. e (.>) ku · ıs 

Lodos iırtınası çok 
Haydarpaşa 

şiddetlendi, Harem, 
seferleri tatil 

Salacak, KadıkOy, ı 
olundu. ve Adalar 

t,'manef kara karşı hazırlanıyor 
Hakkınd Emanet 
tarahndan tahki

kftt yapıhyor 
.Am~ı~ ,d~ hazır! 

Kışa karşı düşünülen şey: 
Sokakları temizlemek! 

Le ıız içınddcı tutun d polanndan biri 

fenni e mudurİ\ • 
ti. ha\ alann karlı 
gıttiğini na1.an dık- 1 

kate alarak icap• 
eden tedabiri ittı· 1 
hu etmiştir. Yal
nız He\ oğlu H ,._. • 

tanbul scmtlenı de 1 
• • 800.. mele o
• k &darda mururu 1 '1 t burun guçlc,me-

ı tehlıke;;i kaN· 
ında hazır bulun 
maktadır. 

Ctfııh e kum:ınd:ınlıgı • Emanet ma· 
k mı a 'erdi i hır raporda mahalle 

içlı.: ind ki :ıhşap tutun d< polannın 
şdılı ıçııı daimi bır tchlıkc.·oldu,!unu 

Lıldıı ınış. bunlaıın bulundukları ~ r
lcrtll n kaldırılmalar&nı ı temı t r . 

Bundan b:ı~k:ı 

kum tn.,ım:ık 'e' 
~ okuşl:ırıı dokmek ı 
için ınut('addit ka- · 
ın onlar ihz ır edil· 

11
• ........ ~ .. llİiillllİiiiiiiiiiİiiiiiiiil mıştır. -

ez:ı{eti f cıını· 
, mudurh ctı bu e:.hremanett, kara lcaı _.ı hlr takım tedbırlcr alıyor 

f'ın net J e\ m lıu fıt tM t tltk t s.urctlc h'ı tar .. ftan kış h:ızırlığı \3· helcdl\eden sokaktan sulamak uzere 
~ ı m:ı t h i 1 ·nal t d po • p rk n d er t raft n da ) çni butçc- 5 ) aro7.ez mubavaıı ına musade 

btemiştir: ~:ene nezafeti fenııi)e mu
dur" cu ıçın ( 4-0 ) çop kam) onu , e 

Sl tdha edildiğini tahkik kınck 

tcd N ucedc hu ht1>u t c ... ıı b r 

ıı.:d lır ıttıh z edılecekt ı 
?e' gir almak uzcı e de ( 25000 ) lira 

'.\ h J ı ı d \C ı lıutı,;e i ile cemi eti Henınektcdır 

Kadıkljy rıhtımı da mes 'ele oldu!- j 

Haziııe il~ ihtilaf .. 
Şehremini Ankarada bu 
işle de meşQul olacaktır 

\ ali vekili ve • 
~ehremini Mu
lıillin B. An
lwradar lmlu
ıuluğu mıid _ 
<iri :arfwda 
Jldcılu dekil'il\ 
lllu/,cwclcna -
ıı« .'ii ıle nwş

!Jll/ olm·al'jı 
!Jİ/ıi tlığa 1>,;::ı 
i:.ılt•r rdn <le 

Vt l.ıi/efler/e te-
l ""·~<ı bul1111a
<·a /,/,,., llabtr 

aldıyınu.:<ı yo
ı·t· ili J ·11 · 

ı t ı ıc ık En ;mel arasında ihulafa sebep olan 

~ " 11 "' JJ. Emcm(•t ile 
lfozıne <1ra d 
l\.udık ,.. ,:;:,• <• fU meş/1111· 

:1 lnll yuzıüıdl'n 
rıka!ı bir ıhtilcif lwJ;./,ındQ "" 
l11abµ< 1'' /,,,/,•fıl I mus tt.il, -
{.'( l.tır. 

o- ı·-· . . ·!' t 11< ıy11111::c na~cu <m bu 
ılıi ltif haylı !/lif ip ,,,. lıaylt 
mu.4'kul saflwlm ı ihliııa d _ 
mektedir. 

.lfolıimdur k · / :t)'J . ı. şc ırt·mmu·lı 

l"adıku, ı ıhtımı 

11w<le. n/ıl1111w 16 senelik mü
/t'rakim ııt•rgisi olarak 20000 
lira lalcp t•tfilmiştir. Fakat 
~' 111, m<mt•li bu lall'l>i !}ayrı 
''arit yormuş ııe der/ıal Jlaliue 
ı cl;ıilrli mlt>/.'i 11eryi lelli!Jİ= 
/, ım IİNl/OllllllU bir ilil'lr JUllUt: 

!/11.lltlt'I 111bıt;,.: 
Talı/.ilwlıım:a 9urt1

, l~mam·l 
1111 ilıra:mımede :myle l>ir ifa-
"'' /,11/lanmal.-tadır: 

DetlJJıollu artr.yer 

Danllbedayide 
olup biten itler •• 

I >crece meselesinden dolayı Darül
beda~ ıden i tifa etmek üzere otduk
lan 'azılan 4 aktoriın çekilmeleri. 
Ercument Befı1..at bey hakkmdaki son 
karar uzerıne anık me' ~mubahsolma· 
mala:ıdır. 

Uu <lort aktorun kuçük Kemal, 
bu~ iık Kemal. Emin Beliğ beylerle 

re\ iı e hanım olduıtu \IZılmıştı.I -
ı:rcumcnt Behınt he, hakkında l'k)\. 

le hir karar itasını icap ettiren selıep 
pek giilunç 'c tnmaınilc dediUodudan 
ih.ıı ettı r. 

l ılhakika Aktoı lctdcn biri , Dariıl
hed l\ i ıniiral,abc he\ 'eti ,\ıa!'>ına gide· 
rck . ·• 1-:ıcument Bchzat be~ ~izin için 
rc~ıt <le ıldıı. onl ır Tı\ ıtı oclan ne :ın 

lnrlar J..ı h11.1 kont ırol tdi"ıı l,ır dh or .. 
dem .. ur. B ınun l zer tnl' he' 'et topla 
nar.ık hıı\ le hıı l , ı ar 'crmı_.tir . 
l le' "ı tı ı 'erılı~ı &..ırarda madde ııkr
cdılmcdı ~mlcn. mumailc~ h hakkında 
l<nı l ın ıw•ıııa hunun sebep oldu~u 
suphc,,ızdır. Dn ulhcd n ıdc dedi ko 
ı,l.., oka<laı çoktur kı lım le her ~°' 
lenen ı>o:t. hakkınd.ı. cc1.a ıatbik etmek 
1 hıım gelse o~ nıyacal Aktöl' kalmaır.. 

t:ıcum« nt Bchzat be\ bugün AHı 
kat irfan he\ 'nsıta ile bir protesto 
çekecek. kcndi:.ınm hil:l sebep tetza 
'c ınden hahsedecck 'e . hakkında 
madde o ... terılım s.ıni i tİ\ ecckr,ır. 

Son Saat 

SltlEMl MÜSlBlKlSI 
. 

-. lauuU•H~U•Uul 
laım-v~ actreaı 

Mündercat 
2 - nci sahif amlzda: 

'f elgr.tr haberleri, Polis haber
leri, Y~ saire. 

3 -ncü sabttemlzda: 
Günün tarihi, Kari siıtun~ Karan
lıklar iÇinde. Serseri hayat 

4 - 11& sahlf ımlzda: 
Bir avuç kül, 

5 - ncl sahlf amizde: 
Sinema sUtunu ~Dünya şüunu, 
Saat (13) u çalar mı? 

6 - nci sahif emlzde: 
Macera :ır:n !\O karlın 

Tevki/at etrafında 

Tenviri icap 
eden bir iki 

aolda mı var ? 
Tevldfat ecnfındaki tahkikat filen 

btunlş addolunabilir. Yalnız müddei 
umqmiliıte 'erilen evrak, bir, iki nok
tanın ten" iri için mustanuldile iade 
edilmiş, f aka1 ) eni bazı noksanlaı10 
tamamlanmaı;;ı içln iade olunmuştur . 

nu noksanlar, Kadri) e hanımla 

Naşır be)in ifadeleri arasında, ınüba
' in goriılen iki noktadır ki 1Junlann 
tenviri jçin, c\ elce bu ailei i tanımış 
olan doktor Şerefettin bey namında 
bir zatın da aynca ıfadesine muracaat 
edılece~i bildirilmektedir. 

Tramvay kazaı 
Dun aat ( 13,80' <i11, Catamftr. 

Topçular caddesinden geçmekte olan 

komurcü çırağı Fehmi, vatman KAıı

mın iJareı:i deaki tram' a~ ın sademe

sinc maruz k:ılmı.-. } aralanmışur. 

Srbistaau tıb&ddil 
J\cl rat ı 3 - Jlarid ~ e nazırı 

nın istila ından başka, kabinede 
hazı tebeddülat ) apılacağt \ e ha
rici) c nezaretine Subi:.tanın sabik 
Atina ~cf ıri Halukçiçin geleccjti 

o\ lcnmcktl'dir. 

Halicin temizlenmesi zor bir işi 

Y t2di sen~ ı~zım~ 
Bundan başka, mühim 

bir paraya da ihtiyaç var 
l lalıcln temiz\~ 

mcsi hakkındıı ec· 
nebi mi.ıtehas~ıslar 
iktısat VekAletinc 
bir rapor 'ermiş- ' 
lerdır. 

Bu rapora na1..a
ı an 1 Jalicin temiz· 
lenmcı.ı ~ cdı sene 
gibi hır 1.amana 
mute\ akkıftır. 

\ :ıpılaıı hesaplar, 
.lbo.ooo liralık a
lat alınması l;lıım 

geldığini de gos· 
tcrmiştir. Çunkti 1. iııiıı••• 
1 lalici temizlemek 
için bizde 'alnız 
bir tane tarak 

'f emizlenmesı hakkında bir rapor 'erilen Halicin 

bulunmaktadır ki temizleme :ımell)·au 
içın hu ga} n kafı görulmektcdir. 
Ameliyatın \ cdi sene c;iırccek olma· 

ı;ınııı ,.,cbcbi sudur 1 )alıç h:mizlcnir 
kcıı digeı t r:ıft n de dolncaktır. 'c 
hec;:ıp n:ı aıı itipnr:ı :ılııı:ıı :ık ':ı 

umumi man1.ara5ı 

pılmış ve ., edi sene surcccği tahmin 
edilrni tir. \'cUlct, cc:ncoi miıteha~""' 

!arın rapurumı ı<'I kık ettikten sonra 

l lalicin temi1.lctılip temı:1.letilmcını -ı 

hakkında bir karaı 'cı ecektir 

Anhara müzakerafının esasları 

V er2cekleri parama 
(.100) bin liradan mı iba
ret?-Bulunan şekli haller 

Atinada çıkan Patm) gazetesinin 
istanhul muhabirinin iş'ar.ıtına nazar:ın 
:\nkaradakı Tuı k '\tınan müzakeratı 
bir ıtil:\f ncticc~inc 'armak üzeredir. 
Bu ınlı\fa n:ı:t.\ rnn '1 urkı~ e hukOmcti 

imdi)c kadaı \az'ı )tt ederek kendı 
namıma i,,lcmcktc oldu,.,u mutega' 'ıp 
Yun:ınlılann cmlAkini ıadc ctmcği 

deruhte C\ lemi"lir. 
ıl,i de\ in. ıstaııhul \ c ·ı r:ık \ a rır:ı-

1 ileı inı• :ıit <:mliki ıade ~deceklerdır. 

iade edemedikleri emlakin kı) mı..-

tile ) ekdığerine karşı tede)) iın edc
ceklerdır. 

Su halde her hukumet, kendı 
tab·n,.ına. o tab'a ının öbur hiıkCımet· 
ten ı·mltıkinin hedelı olarak alacaıı 

olan para\ ı kcndi$i 'erecek \ e hu 
mıktar ıse obur hükumetin 7.immetint 
~eçecektir. 

t\Jah up muamelesıne tabi tutulacak 
cml:lkin muhasebelerine gelince, \ u· 
ıınnistan, 'J ıııki) e~ e ,l()() hin ıngiliz 
lir.ısı \Ctccck r l.nt hu parı, Turkı~c 
hükômetı tnr:ıfınd.ııı den hte edilen haıt 
taahhud ıtın ll'r "ıııdnn sonru tcdive 
edılccektiı. 

Filim san.'atkarlA ı içinde en azla 
kimi beienivoreunu2' 

fa ıhlı h Hınd ıh r ulılcn ıtıl 1 

EmlAk mes'elesi henuz 
halledilmedi 

\ 11 ı:ı 1 ~ 1 ııı ıl. l 1 .. "dı .. 
1 :ıU.ıml.ı \ııl-111.Hla 1111.ıf h,ı,,.ıl ol
du;!lfl :ı ıl.ıirlst.ıııhı ld ı ~ ıka \kıo.ıııı 

~nzch sıniıı 'f'ı<lı~ı ha ('rkr hıır.ııl 
ıı.ılıcııı1,; ı.,ını ı.:tırulmel.tı.:ılır. Ya1ııı 

Şll f;\!;I Jlllllınki.Jl.lır ki riirk \ ~ 
) unaıı mfıhndelc lıaşmuralıa lan 
tarafınJuıı lııı ını s'dc) c dair }ıir 
muzbat:ı tanzim ('dilmi-;, lıu m:ız
hatada iki murahhas ara"ında \:tn 

lıtk mcı.;'clc ı 'lııı'kkında t ııiı « clı 
lı•ıı ı uıal ti ı ıh ı JiJnııştir 

t ... ıarına orc 
h ıdudu dahilı d 
t lı mul d 1 ı.: k mı \onu t a ı d 
't rıkn pa apo tlarla harice ıdcn 
Rumlan l .tahlı olarak kabul edılmek
tcdir . 

itilafır. en csa 1ı noktalan bunlardır, 

.... senesu~dc Kadıkay ı·tlıtı -
mmı «80nfon altıll lira k _ 
ı.:rı. d il . mu a 

,t /fo,:ı. im rılıimu .'l2!J se-
11eai11de ben aldım; l<iki11 Jıe-
11W: resmen benim namıma 

tapo seııedi çılwrılmadığı ve 
lapo dairesinde dt• benim 11/ı
temt· lesçili yapılmadığı içiıı 
vergısi de bittabi bana ait 
değilflir. » 
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Bu itlllfın tespitinden sonra Turk
Yunan mısak.ının ıh1.anna başlan:ı
caktır. 

uu11· e a:mcdeıı satın al -
ımşll. Lak;11 o =umandan bu 
gımc kakar geçen 16 aendik 
mıidM# ::mfmda bir <·ol>: ka
rısık ve dolumbaclı mcs'leler 

ftkmlJ~ Ema11et te 1111 yu:dcn 
rılılımm J,·endi uzertııe resmi 

f t'l'llfflllt yaptırıp taposunu 
<1/amanm~lır. Halbuki !/,çen -
/erde mallyt• lalısil şu~ıinde11 
•mailde gel~n bir lhparna -

E11~a11eti11, a:;a!Jı yukarı. bu 
mealı IQfl.yan itiraznanıesi 
elyôum maliye uekıilelinde.ki 
temyi: lıey"elimle tetkik olun
maktadır. 

Diğt!r tar•flan haller altlr-

ğmu;cı göre. emanet im ı·ıh
tmu scılmak arzusunda oldu
ğunclan Maliye llllısil şubesine 
muracaat etmiş, tahsil şubesi 
müterakim ııergiler ödenmt• -
dikçe ruhsal teskeresi ''ern11i
ycceği11i bildirmiştir. Şl'llf<' -
mini B. Ankanula a{jlt·bi ilı
timal /,,, mes'l'lt• ile tlt• mcş -
!/Ol ıJtu·ıı/,/11·. 

Sinema .mcfNklıSt karilerimiz için \'enı hir musabak:ı 

açtık. Otuz kadın \C otuz erkek ıesını koyacağız. 

Bunlann içinde kimi betenditinizi bize bildireceksini1~ F.n 
'°k belenilen kadın ve ya erkek aniste rt\ vermi olan ka 
rileıimiı aı :ısında çekilecek kura\ ı müteakip t ırı ıciliği 
kuanacık 1.ata ehrimi ın hu\ iık memal:ııınd h rinin 
(6) a' lık aboıı •,,i. ikı 1.:ıli~ ka1.anacak 7.ata .i) 

uçiıncuden onunw\ a kadar (1 )er il\ lık :ılı< e cel..tır. 

iter gun ılk .... ıhıf amııda hulacağınıı k poııl rı l ınktirin 
H' 11111 :ıhaL ıııııı ııılıa,ı·t bııldıı~ıı ıııı lııı ı.ı 

ili' \ I,; :ıılrı· iııi1.i ~ .ııı.ıı '" 1 il l 111.ı 1 
.. .. ı • . ııı rı 1111 ik lıirlıl.tı 1111.c ;,.oııJn ı inı1.. 

Bu surctic her ıkı devlet ~ ekdige 
rioe karşı alacak v ı ek hesabı aça
cılmr. 
'.\1uhtelıt u dele komi") onu-itillf· 

tan sonra \ uı:udun:ı hacet kalını) aca
ğı 1.an 'e tahmin edilirken-~ eni bir 
faaliyet ah .;ına ı;recektir. 

Emlikı Jm mctleıinıo takd'ri işleri 

her ıki taı aftaki ekall\ etlerin uz'ı) eti 
, e bu 'a;:'h etin te~pitı hen uz msvzuu 
l ahı: olmem~ur. 

Mımafi bUDlınn va:ı'ıyeti de iki 
hi.ıltflmet ananda samimi münasebet· 

lcr teeaiil •'MM - llMla k~ 
JcceJi şüphSIZ tdeldd edibwektcdk 



• 

(' ııfC' :.! Soı: 'iaat 

1 f - Lodos firlınası azıttı ı:;z::; ~ Btii'ilK iııımail_aa~.:ız . ., 1 T e g r a . r;:: ~ 0 L iiT %2'1 
., 

" ! ırı \ ' r < b 1 1 k .. - , . il ~ r 1 eri ı ~ ıı 4 C'J • l 
....... ,,,l!Jl·'' lıır'• lıll'll'"·/ıı:·ı ~il~ ıı~ 1.6 n ı B ıı· {a vga 

( , :.11.,, ) H ,, ./'. .ııi<ı.ırr:·uıı M Grandı· I 
~~:!~ 1:'.'.~'.;;f 11 ~;i'{i;:,~1 ~·;L~·:n:f;;i;{.': M. • verdzetasla Ondan itibaren Seyrise.- lh~ı:;iaf:~~~aerıv~~-

ınıırLık ıııııılJl .•·oıı'afıılır. ı-ıeler görL'ıştü ve lf • J • ı• • birlerine girdiler 
1 1t1ıı,· , ~ ı~lı. Lı•ı ''" l '. y«lwı- •• d ·~ . aın v~pur arı JŞ ıye ıyor u ı · d · k ""•d d ·n n ~le r ~,oy le u· ~ . " ") e meı:.ın .eı ·a,,... a u 
1 .. ·~ıııj7•ı 1/lı.cll ~ı,ıc · fiıiıı- ~<·' bu· bdın ka',ı;a51 olmu~. 'e bucun 

'[" / l \.· , ı.ı . Crandi lıq;on ıı:.;, a ., 
IJ : " ı 1, tcı) u/, eı (lSCl/ı Btı (rru" n lodos şı.ddetıı· n :ıh· tn•halle h:ı!Lı a~aj!;a kalkarak bu f r n rcı ıl ıtı \-c i.t. .. lO~U 7İ\··~ct ..., r~n v·~tpurı. 
< lııııı 1 r. O hı/!~ /ııı lııı - u· '· \ ı u u u eğlenceli kavgan seyretmi:tir. 

- <: 11 LJzun ı uJı .... "' ı.;·1ı..tı51·:! h f • tt j ·· k" f 
J\

0 

\ ı,cı. )// lt .. tı.tt c ,,c ıeıı lcın..:de 'ıuı~ı1"lluşt~r. '.\luk3lt.rnc n ti· 1 .,. 
• / t ı / ı f·' 1 , )ır sure e Ut um er- la Karı;·anın sebebi <udur. 

lı•/' .ty (iSli vı: bwıııcvı olun ·- .. ı~ i l:J'.iır-, ''"•et arc:ın nladır. Bu sabah şir- ge ı Balık·ı llayırnın kan;ı .\lirkado ile 
lıalık,ı Salamonun kamı Roşcl e\ vcla 

i.ı:,111 l rııı ulı!!Jfıİlil'<'ır. IJıı!/lı dı LJIT' tc hı h ıc,rit edil~ ıştır. keti hayriye vapurla- Açık denizlerde fııtı·ıanın sukılncc birbirlerini kıskanmışlar, fakat sonra 

içıı Aııı s'' r ı/ı/ şdb /il ılı/ Iİ ~- ı.. "· G andi 1 '· \ eniıe· rınd!ın bir kısını sefer- butınm ı.lzeri; e dün liınanıml/.a epey işi :ızııarak birbirlerinin çirkinlikle 
<.Ilı Jl.<i ıl olclıılcır Vt' « . lrl - m .: c.: · 1 c ı-ı ıJ;ı 'f urk hı.l- ... \apur gelmiştir. Bunlar :ır15ı.ı<la ~ki- rıni sörlcmek gaflc.Jrdc lJulunrnu;ı-
t/erl)nılljıı fa'•ıfillİ /, •fc/ır<lt/al". Cır c. n 'l \ U "'I Ula~crıtı lerini icra etnıcınişlcr- lıetinden cnctişe edilen iran bandıralı !ardıl'. IŞIC bu illet ka\g:Uılll (1) Sd· 
: ... ad ( l .lrl 1) tabirıni bırak- hal J d . i . L 1 '• ıı' 1 b 'dir ı· s· k . h . . Pctrolina vapuru Ja \ardır. Bu vapur aııen f:ı.zla de\an> etme :ne •e'1cp 

\ 1 \ 1 t ır .• , ır etı ayrı}'en 1 n K J ı, · d l · lılcıı . .1 .. ıııar/ı/\la hııbi:111 bir 1 
' ' · 

0 ın 1 ıııu • er tı • u>tc "' en ~ J.Uil c ~- 1 ştır • .ıinıuş \C Raşc'ın elindeki rn.ı şişe"· 
/ıa/;ıııırı 11<1) IJl'Ill /·r lıcırc: - ne k ,;ır l• J'• ir ••. n .ıc cnlıp Üsküdardan (7,10) pos- Seferlerin tatili .. Sini .\hrkadonun kitfasıı;a pot!at'.llasıta 
kcl/ır. / ı/' ı•·ıı·nıı ıle de tarı/ıı t< '

0 
' ' ':· • t ı:;7 Sal)afıt,~ıı ı"tı·ı•),·ıı·"ıl n ıa}et l•uhrnşcıır., ( . l '--·'·I· asını yaıxın nun1a- . · · ... 

/ıır /wrcktilır. , s/;. }'ııııwı - . ' a 
1 

r ""-. • ,. Kafa,, r aı;ıı m .\lirl:ad c.tal:tı tcda· 
ne ı r ıı · li 'e bu -ur ı· Vi 1 S b • f' • · A ' 1 ıılar lıC!' ·ı ,ıc,ı u ti /u,,ısıı- - ra ı Ya 'ı)tırth ara}' urnu ::;eyrıse aının na< o u vııc •. '•ıııırn· . 
• o ı oa ııı ıı: ıkt h~ı.- B ki k 

bıııı saıı'atJ.ııl'l ıdıit:I', l>wı'af- km' i :\L ·•>ül 'in .nnı.< •• ni ; çıkJarınt:a daİga!ann hattı ile l\i:Otl[!, f{a!a- ıça ar çe lıRC9 • 
leruııı CiP. ıııolijiıı 111cıı/m yok ,\J. \en do. ıllai'; cıl' m",tır. hÜCUl1lUl1a l1laruz kaJ.:.. mış seferleri yapıl~- Dünv;ece saat (8.JO) da, 1'.a ıın-
gi/ıiydi. Biııaları lıep çıpla/..• s. Gr ;ılıdıJe zıyafel ~.ant ond~l n ı.. paşada bir cerh mk'a,ı olmuş. ,\!illet 
salılılarcla11 ve ld/ldt'l"deıı 1111Ş \'C (:<'!gala r va pu- nlanıış, ,, ıt•kccbindc de Sten çıkun Em., il< 

. .\.ıiııcı, ı 5 llJrİC)l! n:ızı·ı tibarcn <le Adaiar, ,\slan Lirbirlcrilc kavg:ıra tut.ı.::ırak 
!eşckkııl ediyordu. !Jıı ilıbar- bu aks3m s. ( ,n~,di şeref ine run iskele bas.· onıuzlu- H 

1 
K d I 

la Reneswıs, oıı dunlıiııcıi, ayc.ar pa:;a, a ı \:öy biç:ııdannı çekmışlerdir. 
011 besinci ve 011 allım:ı !.oıı.i hir ziı.ıfct v.m .:,ı, ôr. Ziyafet ğunu parçalamıştır. f l . t 'l <l.l . Poli; yetişinciye hdar A.>!an, Emıni 

v T ırk ,,ı.:firi il.: 5, ',ırd erkanı se er erı atı e ı nuş- kolundan ,·ara!o"n b~crı<tır. 
:;rın'ııtlurı mı dokıı:ıırıcıı as - Kezalik Kadıköy va- · f 
ruı swı'allrırı lıcp bira frrcd- J:ı\ctli hı.lun,ıuktf.ıld:-:-l.ır. purları da· müşkilatla 1

Saat (ıo,ı:->) de. ada-
ılidir. <:ıiııkıi bıı11tıır dıılııı l.a'yan , 03U 
:iyade ~nlılı saıı'atkıirlcıru/u·. :,ıina ıJ - lrahan fılo. u seyrüsefer etmişlerdir. fara hareket eden v~1-
Jlalbııld larılıle eski Ywwıı Pireye ,rı.11 c,JmL:;, \ ... nan donan- l~üzgc."ır, bahriyelilerin pur yoluna devam ~de-
scııı'ıılrndwı sonra gde ı ve ıTası tar:ıfınJ~n hararetle sdzm- tabiri vcçhile kıbleden mezse en v. akın İS~(e-
l'wıaıı mıaııcısırıe yirc11 ori- !armı~tır. d f 

ji11al bir swı'ııf ılalııı vardır S B 1 h estiği için, çok şi (et- leye iltica etnıck 
ki o dıı Tıirk ~urı'utıı/ır. !Jıı- ırp.. Uıgôf U- lenn1esi n1uhten1eldir. emrini aln11şfır. Şirke-
yıik Tıirk miıııarları da esli d d d 
Yııııwı ıııimurlan yibi lıc·p U un a Dalgalar daha sabah- ti hayriyenin de Ha-
Kııbist idiler. Şiiyle .ki Bıır - Sor,a, ı.3 .. lluduıca Sırp a kcr· tan Haydarpaşa dalga ren1 ve Salacak sefer-
sııdıı /yas .ıtıden, Jsla11bıılılıı lcri tarafınJıın (iç llulgann itl:if edil· kıranını aşıyorhırdı. !eri vapılan1amıştır. 
Kasım cı{jııytı gelinceye kwlıır 'llc>i üzcıirr paz,cclcr ~ıı'l•ısıaııa 1-ar~ı _____ ;_ _________________ _ 

fııilıiıı cami, çeşıııı', sebil, lıir- <Şıdılcıli <Jir iıso.ıı kullan-:ıakıadırlnr. 
bı: mimıırları fıircr lıış, fallı•, l bıı,eııin diploıııl.tik bır mc> de 
lwrım ve dıiz sıılılılıır miıııa- te kıl eu.ıcsi pek rnulıtc eldir. 

rı oldular. Yeşil caıııi, !Jcyıı- Fran;ız sıya3el aleMinde 
::.ıf, Sıilcymaııiye, /Jiriııci .l/ı- n · ( \ ) J)r.· t ı JTI', !) _\. • . - v 

ıııd, rcııi <amı yaprııl.sı: m~b'ııs .ıdik. l !-0->.ıli t gnıplm· 
fİı eksiz, oymıı.~ız lıışlıır yı - d.ın ">tiü t.\k r:~tir. BunlardJn 
uı • fır, bira kille nıaıı:11111.:
siı/ir. flıı tSU bnlc mev.:ııı;
batıs ' ııııı kıyıııdlı:r /ıcp lııı
' ı;ı, l l leııasıı[ı /;,y11ulleriıiir. 
/J,,. /ı ·,. .ıııııan 1iirk 11>İ11>arı 
lıir ı1 ıılik ıısfu,,ı yibi /aş/ıll'ı 
ılıııı/ı l bt1lil'l' !Jdİl'lll<'IJİ, ıııı -
ı ıl/'d( rİld clıkı"ııli bır ııfjaç 
!f'/ıı sıurillrıwyi ı/ıi!jıilllllı:IHi -
~.ir. Tıırk rııimcırlıırı 11111/;.ııJ1-
la11, t11l'ıışıırılı111, ııs/ıiıı•11cılc11, 

J.ıiredı 11 ibıırel olıırı ı11ısıırlıı
J'J11 ı 1111/ı f, r/.Jp lıııyalını 
ıırll şiı n ıı ı l<ırııu· . ı · r ıı11saı ıı 11 
ı ıı ıw'şlııır ve , ıı /ııır•ırı llı 

lnr Kııhisl mimarı 1Jı'aıı !.c 
f.'ı r/ı:ısier, '< J,'arl ıh turalij 
cl'cllljOlll"d • lıııı ,; ııdlı tSı l'lıl
ıf,• i11sıı11 ji/;riıwı '<rt•jırıi 
icşkil l'dı 11 ı sc rhr 111 ıı.wulıı 
l'esıl cıımiyı, .\ıı/ı !lllıtıııiucııe. 
• 1!111eyd<111 , t'(l/lllSilU', F:!JIİ[ı 
111P ııı lıfjırııı lı11Lu11r ı e ııı/;ı-

1tıı,rı ı-ı·ojclu·;ııiıı ıl/1111111111 
IJ/lftl/'ı/ıııı lıı[ıll!fiJI'. nı 1 ('{' sı11;

ul/, Aııfıi:ııı lıuk l ı /111/,ı
/;afiıı Tı r /;ı re dı.iııı I;,, 'iJİ, 
:, ıı11,nıi1ıu1 1/ıı11ı. yıı/cıııl/I .. 'itl
/rfcniıı ıılilııııı.,,ıf,r. flıı il /ı ,,._ 
laılır /;i 7iır/, twııı>ıısiııı /ııı 
ı/erı•ı·e ııy1111 l/<'lli san'cıl ,.,. -
reya111ııı /ııisnıı kıı/ıııl l'fmd;
/,. /;ıı/mııyııı uıııı ~i·lıldlc m:!
daf(j(ı elmcliui: .. 

/smm / l/11 /,/;ı 

iri 
.tir. 

• «Bordıı 

~lans tüneli • 
ı ııJr.1 ı; \. \ l •. deınZ< 

it 1 la t· .. el t "l'" aı..! ı olup ulı .-
) • ·";.ı lıab Ja ) ır ;ıı .. ı r. ııı 

• cc ~ .ı ·' n 84 loc • ·ı t - ı iıı 

ili jiO.J l Oj- J~ '~- \ t' ) t l!Jl'1,,1 !O 

-.Jl:Jhiııd oJJu u \ı.; J.\:am ~.una-
, 

1 ·1 •'7\'"Jll T t-l f" il l Je' ı ?Jı• 

\ı..; )i.! ~,ı , nı.i;'u,.uıı .alı.:}lıiııJe lıu 

!u114J11g n l b' "'lt:~ .;·r 

Bir ermeninin cinayeti 
11ıll'is. l'J ( .Ll ) - \'a -

Vtl/L•Jl iı· isıııiııdı• bir l'/'IHC/11 

/'cır;.sfd;i cr111c11i f;iliscsiııclı 11 

ı·ı/;arf."t 11 kılisuıiıı kııfilıi llıı-

rı,ıuı/dıı11tfl ı.~u :ne rcuoll'l'r/c 
(ıır · t'lıııi,fir. /{ıır,:uıı /ın.~ıı 

ııi t mi., lir. .l/ıı f car rı: /;açım.~. v • • 

evine 11ir111iş ı•c oraılıı iıılilım· 
elım~lir. 

Bir zelzele 
r ~ , r.ı \. \ ı \luhiti 

m~rkı... ı .. i 1~ ın\Jnı ı !';; ·ıa' 1 iL· 

.n '<: ·ı 1 · ,.dzdc kr.)d' !il 
n· ' r. 

Sırbisf anda 
il lı;ı.ı :<ı(\.\) l·:~"ciıi nı.tbt;· 

JC ,.1ümr · llc ı ıni kahul ı.:dc.:n lcnl ı al 
l [ O\İ• (!hı· o ;·c' ı lııık:~ıecı l.ı·a

li ı.: ıin ıdarl i ~·"ipi;· aJtına . t:ıc t-~ 

-!10-
Gerçi hazcn ağır 

n1 ti a ın e 1 c ye ına ruz 
k~!di<[ı.<;ok çirkin ~Öl.
le,· i-;;ittiği de \"aki idi. 

Lfıkin o hödc hir 
vaziyette istifini hoz
nwz, haka\'İki t•syadan 

J • 

hayatın iııcelikkrin -
dln gafil olan hür -
rıv:1':'ikC::n nıii-:;tcriye, 
ldzn1aktcın ziyade acır-
dı! ı\lii terileriıı hu 
a Ykı;·ı, ı)l; kaba ınua-

• 
nıelı<cri, d. ,er; ya he -
,..ı p ·e •c l;;ı ıra ıınla 

vukua ırcldil'rinden Yl' .. .., t-.. 

o dakikada kıznıak, 
nıaddeten de zararı 
İntaç ct:1..·ceğinden \'a- • 
hanın lıii.kiın havsalası 
bö ·le bir ç·ocukluo·a - ~ 
\'er Yernıezdi. 
l-Iurren1, i-;;in sonunda 
değil henüz iptidasında 
anıiı·aııe, ·biraz da 
nıuhakkirane siiz söv
ediği için tdlftl efen-

( kızınak İsternisti. 
f ,ti.1-iıı fikri hiknıet, 

· tisti. 
J • 

Aferin muallime! 
Pray mef;/cpleriııiıı birinde 

dııı dcrsi 111ııalli111li!}İ ı:ılcıı 
bir yeıınıı s1111jirıı bir /w11wr
/ı11ncyı: \'CVİrcli!]i u11lu.~ıl1111: -
lır. 

JJir yıiıı ıııe/;lcfıiıı ııııiclıirıi 

bıı ııııınllimirı sırııjimı yirdi ... 
!Jl :ıııııwı bıilıiıı lalcbı•ııirı 
pokCl' rıyııw1111/;l.ı lllt'§!Jlıl ol
dıı!Jllllll ı>e ııııml/iıııııı de ııı;ııı 
işle me yııl olarak fıı/eTıı•ye 
iyi po/;er oyıııııııayı o_ı}rel/i -
fiiııi !J<ir11ııi,· ... llıiclıll' ı/alıııl 

:a/ıiltyı~ Jıabcr rcrıııi~. buıııırı 
ıwlicı•si olıınık fııı ıııisfi yıi -
rıılıııiyeıı tliıı 1111111/limi-ıc~·k(J. 
ul w 111 ıı ıslı ı r. 

nı, ' ıni 1 \hit call .u c m.. ·e
t nln_, l. har ı e Ç.f 1dı ktı\' t 
leı nı ink;a,fa mazlı:ı,r oı.lecc~nı tq ın 
ctnıı~ur. 

ht \ ~ift.:nin ıntlan on ~ huk ~ 
m~t .. ;ıJıın nıaı .. n muh!1.a ·ıı \~ : mn
n1 .. 'ııu; .. r .~ lir d1.;moh.r.ı·i ba,atı te .. 
m :ı Ç·1 :c..!p t.:dt:n tt:dal İri · ~ 
c.:dcc~t:J'. 

it. Zılkoviç lııık,,ıııeciıı haııcı -ulh 
;, :ı t•onc de' • rı d e1 ; 11 ·ehemmi 
l'. 1 ... r ..ı\dctrnı .. [ll'. 
ıncmailcı !ı h:ılı lı.ı ırda ı ıı ahi 

uL10·enin mı·\akkat oıdu~ ı.:ı•ıu tı..;kral' 
tm, \f: dı 17i · t\.'.ı ··ni~ t lan .. tı"ıaun 

11ı. 1 oı ında•l "l·nra ,fc..,·1.:k atık bı lı.ı .. 
""litn.t ... tLrki ITil.\ki Lt'lC' g .. ,i \(_ 'ıu 

, ... A'ı:ıt mı.: anın.'.ı h "tirT"t.: rııı.:nıulaıı 
rr ·ta1 1 ;1111 11.:ık -ı ·· t.:·, 't· i 1.i1:0.· 
c:tmck l.\ı:ıııı ı:.;t'.t.h/.! ·.ıı "'r>)!c:nı-~til". 

Bir çıg 
.'omlıeri. 15 ' \. U \ uk u h . .' c: 

""'ıı'miş ol:ın çı~ '1t•ıiı: llt.f ki~iniı1 
ı ltimünıı cllCbİ\ı..:r \ ımı .. ı•r .. \"\\tthl ... ·-.. 
dan dıikc •i'.U k tulr.ı .o:tu 

Rütbe aldığını sö _ li
:cn,dhisesinden de- pa
ra tuttu.~u anla-;;ılan 
su alık 111üsterinin ka-. . 
ha lığına tahan1n1ül 
etınevi nıuvaf ık buldu. 

J 

Çt:hrcsindcn avrılan 
J 

yan1ayı tekrar yapıştı-
rarak n1üdahin bir 
eda ile: 

- Bas üstüne efen-• 
diın - dedi - ne vakit 
teşrif ederseniz ailece 
eğleniriz. ıı Socicte n 

nıizdc " placc d'hoıı
neur ıı dainıa sizindiı·. 
.\ııcak, hir saniye i~·cri 
gir;;;eııiz, cn1iı lcrinizi 
k;. 1L ıl k:· lö ı l siivle c
ı :z. l · ·• <le 1 ~ı · 1 Ji 

1ürk şarapçılığı 

Son zamanlarda 
terakki eseri gös

teriyor 
.\kınlchtinıizin b,t)lıc.ı i tı!ı

~.ılcit ııırnabiiııdrn ul.ııı bJgcılıga 
n~ k ı,•.ır dırnııııiyet 'ermek 
1• ı· . . ' . .11.: ll gt l I ~I, ltaıltt\11 JZJ.t.lC, 

nı.ılt'uıı bir hakikattır, üzüm ilı
r.ı.:.ıt nıız, .ır ıp iıııalltımız, 
ıı·u,kirat im,ılindc kullanılan sıı
m.ı, \ r• ıdulu clıJli'i için pek 
•ıı ıg.ıdJi \'C snğıığ,ı karşt mıık.ı
' · ıı bir ı;ıJa t~şkil ed~n pckm~z 
gıbi nı ıl' ,ııJlcrinıiz lıqı b;ıgı:ılı
"'ııııızJ i tin.ıt cJcr, b.ı;.;.:ılıgııııı
ı.ı ne kadar himmet <:di11;c bu 
JPahsııllcriıniz ,1.: o k ıd.ır fazl.ı, 

o l.ad.ır ııef"s o! ır '~ o nisbL:tL 
rıı.,bct l-.ızanır. 

Ş<t ırclık, wıı z.ııııaıl.t•d:ı 
ll1Lll'\ Ltiıııiz,k "l\.l"ll lllLlll:ıu 
niı et bir tcrn1d;i tscri gibkr

'll ,.,~ b.ısL ı~ ıı·. \l,.ı kirnt ;da. 
'c ,ı:• ı şdı ·h111: s,ırap ınul.it lllL 

'. iı ,1.. t ıtbik o..ttirdiı..i u,u]lcr 
•l\c,indL sclı ı.ııiz,1..: ecnebi \L 
hatta 1 .ınsıt. şa:·,ıpLırık hemayar 
<ıl.ıbik.:d, ,.ır.ıpl.ır iıııal cdilıııcgc 
~laş: \ll111'~tır. 

il ı .:uıııbkıı oLır,ıl-, l';ııist-: a~ıl.ııı 

l:ıcı ııdı ıild ~·ı:jİdt: tcşııir edilen 
şc ırııııizııı \ ,r'ı nı.ıııu Lıtıııd.ın bır 

~.t rip, crgiıı:·ı .ıltı•ı ,1;1,Lılı.ı'ıııı 
· :ız ıııııııştır. \ali sar ı;ıl ırınıl/.ln 
nd.ıscti arttıkç;ı hall-ııı ıl.ı raµhcti 
.ırt ıci lu i.:.: ı ~r,ligiıııiz bir 
\ .,; [U .ll'llZ mcınlcl-c :-: bLKak 
\~bu sur<:tk bag,ılı;;ııııı)a tLı. 

'lİz ıı~t .:dik.dair. 

İçseniz olnıaz nu? 
Beledi kfıtcbi ceffel

kaleın : 
- ()J111az -dedi- acele 

i-;;leri nı \'ai·. Gazetele
re yazı yetiştirilecek, 
şu yapılacak, bu yapı
lacak. Sen istedikleri
nıi hazırla, çilingir 
sofrasını da tertip et, 
üç gece sonra gelirinı. 
Al sana alelhesap beş 
te lira! 
Nerimanın o sabah 

eline sıkıştırdıtrı bank
notların sonuncusunu 
<;alııııla, \'ahana uzat
tı ve arahacl\a bağır
dı: 

ı r Üjli.İİ_• "! 
g··, '·· u'·.r li 

Dayak yüzünden 

ayaklan kırıldı
gını idda eden 
muayene edildi 

Haseki polis n1evki
inde yediği dayak yü
zünden ayaklan kırı
larak kangren oldu
ğunu idda eden YC 

Cerrahpa::;a hastane -
sine yatan Yw uı· av·a
nın talebi üzerine ta
bibi adli tarafından 
hastanede 111ur,venesi 

J 

yapıln1ış, raporu nliid
dei uınuıniliğe veril
nıistir. Polis müdürü 
Şeı:if bey, ayrıca bu 
isi tahkik etınektedir . • 

Bir darp davası 
Polis bas nıenıurla

rından Ziya beyle 
~i.in1rük nıennırların
dan ~lazhar efendi 
arasında tahaddiis 
eden darp ve tahkir 
davasına dün üçüncü 
ceza n1ahken1esinde 
devaın ediln1is, dinle-• 
nilen sahitlerin sabık • 
ahvalleri hakkında 
En1n i) eti un1un1iyeden 
istizahta bulunulınası-
na karar vcri:ıniştir. 

-Tahkikat var? 
.\ııbı.ıdoıı $tlııiıııi ;e gelen Rüsü· 

nı.ıı \luk.Lı;;i "mumi<i l lakkı lky 
talık;k.tr·a bu gLıı de dc\Jm ı·tkcck· 
ti I'. 

Ru,.;macın lıaıı erk.lnı haHında 

ı·opılınakta olan bıı tabkikaon nericc;i 
Hü:-umat roüdüri)cti un1un11)~:".inc bil· 
diı kecl,tiı·. 

~ık beyin üç gece son
ra Vahanın C\'ınc ge-
leceg>·ini isitn1isler 

( . . ' 
kahkahalarla gülüş-
ınüşler, en11enice 111az
nnınperdazlıklar ya -
parak nıuhabbet tella
lına müstehcen in1a
lar. İsn1a etn1işlerdi. 
Vahan vazİ)etin ~cka
letinden n1üş111ciz ol -
nıakla beraber en1ri 
vakii çaruna~-;ır kabul 

. L .. ' • l:'ttı. ç gece. s· nnı a-
lık k~\tibi .ığll' bir ce
za yi na k ti., c 111ahkün1 
ede hilcc ·ğ"ini tefek -
kürle ınüteselli oldu. 
\'alnız konısıılar::ı il!
hiranıu l,;ol;ylıkla gi
dcreınc<li. ,\l:ıbadi Yar 

1 ... ' 

?m lb 'l'I' • ~ 
j b~yRe :.ıez~!iı? !. 
~ '' 

So,ğ·u ~ ' .. Lnr l .._'ı3nc:-.i ilı.:: 1 ı ıl ·1'1 

kı~a ' 'arıdan \ L ~.ııı. ı ç t " 

bacal.Iaıır. 'ı::.'.. •. ı bı t.ıl , hmı < _,h· 

!ar, bw:lal' iç"' •lay '" ıc~kit ıoLi" 
l.,ır uru ..., 1 ' n: tlı er· 

il::" k .. 1 

ğul~t. 1\ .,_. l l\lc gezen "'e\i' ' rti .. 

) üştü dın~ kl"' •.• <ıLı ıık lir lıleı ·' 
(Bede~ teı·b" c i\ ı ke ıdılcr; ,.. ııc· 

bi~tc.1 ba~ka t :r ~l'Y ıarını,01 1 ..:.:·. 

J•n Jak Ruso un, meşhur bcdcr 

terbi) c ı ede h: l clbı eı '" rnrı ~·ı · 
l:ıklı~~ :ıçı:,: s .. ı;, !,; gcı:~nh c ve ırı :ır: .ı 

Jı3\ a .. S;J, ...,ıyoı j' C do~rLHJ.'.lr dojtr• '''• 

açık~rı .'.l~''ğ°J. tcm:ı~ ctııı ; • n;; Jc c· 
(C rhcııırr;\Lt \t.:r~·~r·\ _ ıki bu 1 ıJ· 

lar biliı ıılar ·:ış Libı, g ı ~ n !en, o 
r;üzclim t.J iat!c dalı1 z• 1dc .eni.İ 
hc-ı.Jj olını\a çili.·} )fl"r 

!lakı~:'• ı;cçır~ za!llanın o bü)lıi• 
rauzt r 1 hL; hu u ta ne di\ ır? 

iki ay c\cl! i h ç edebi' .. : f · ul! i 

mt.:cnıt ın 1; 

... Zaruret \ c tt!hamm 1 cs:ı .ı t 3. 

o dcrcı..:c l'...,t.....,niJt.:t 'cı .. n ··Ru ,, ltH1 

pedağof;ia< da 'ueuuı ':ıa\-ı. su, g; ~·ı 
gibi un:,Lırl:ır··n mür.J.-cbetinı , .. ~ • 
ıniıı etmek ı;uç Jei;ilı.li. \'Ucudcll 
sıhhati , reş;üncma.::ı.. tcl\c'!Tlm\;'i.İ 
iı;in bol hn\a, s~f su, satlc \'C 1{U\ vct1 İ 

gıda. istiyen Ruso aynı uıicudun pek
lcşınesi, SLrt\.,y1nc .. i için bu uıı!'oı.:;l:ır1 

tahammülü Jıkıyadı ua oğrl'lı)"Or • 
l·:zeümlc ,·iic\ du hürriyet prensiplerine 
tcdık~n bol h:I\ a tema>ında lıırakmak 
k:lfi değil, ~oğuk havanın ·rctN•ilC 
serılcşıirınek te lazımdır. Deri ha\ ill'H' 

ccsirlerinc ınukavcmcc edecek \C 

teheddütaund:ın mütc«>ir ol mı\ ac · 
bir hale gelmelidir. 

(,'üııkii uzviyeti bütün tehlikelere 
kaı·~ı müdafaa edecek obn odur. <;o
cıığun kı,ın bir ocak başında idnı:ııt 

yapmasını i~tcn1iyuruın. 

Omm için Ru>n, çocuktan Eıkısıkı
)J giydirnıek aleyhindedir. çcıeuklar1 

sıcağa dcgil :;tı~uğ:ı alıştır-ııalıdır • 
Çtinkü soğuktan hiç hir zarar gör· 
ınczltr. 1 lalbuki sıcak tehlikedir. 1 ckitt 
çı:cuk büyüdükçe glircşin şualarını 

ıstihl,ara al:~tıı ılınahdıı·. 'l'cdncen ha· 
rcl~et cc.Ic··ck rrııntakai h3rre ~ıc ~.; .. 

l:ırına da alı~unrıınız . 

Şu halde dhi•e nicudu ha ... anm ı.ı· 

havvlilleP:ı~ k,ırşı korıııac k ıc"\c 
bf"akıs lıu tahavvullc.rc mi!I'uz bıra

kacak ı;;!'i ol~alıdır. Elh c bolc.ı 'c 
ı;.ıyct ha(ôf olnıa:ıdır Çüııkc ~ lhiöer. il 
r;aye·i \Jcudu ha'~ ;. bcdr! llerinık1 

h ,., m"k dcgı · dir, e'l i r. '1 hafu !• 
ınası tt:ıc.clır, taki \Ü ..:t havaı ~.J h-r 
ııirlii t.'ı,..!•'l!llcr ıi du,·nhilsm \C b.ı 
tclıcddul' rine ahı '~- llu dbiı c doircJ 
olacak \ c •1;ç t,iı• ırc ?ıi~dc dcgi~· 

mi)cccktir. <;.ıcuk ic«ııı 'azlık clbı · ' -
Jerini ri}CCCk:. (~ıiı~ 11 İn,..,.ı}3ra ,_. .. 
kı;~n ith at ta i 1 rılh.ı 1~. ,, 

lluı .ı o udııkı .ı ınıa ,,. ok 
Bu ;oguk: da l u} 'e ,;uıtiıs 'c 

dizler açık hiı halde ~er.llir mi imi; 

Dijc kim·nin k..,,cıc l:lf o :,. 
rn ) ~ 'c ala) n h ı.kı kalmaz zannc· 
<l\~rıın ... 

Kendi.~ı.ni ,_•tile çiıccr çi cer ç ı· 
rala, ÇI !el' \ ·,r f,., ilcjC \C hant~! 
h:.ı;"tal 1nc!'ıdc:rc, 1:1 tık'· re, boyUil ıt1 

, .. 

larına kııku'c.:~ h . .:ıc :ı.Jı~ur;ıılar, i"'tcrler~ 
:st• şimdi eh: ·t l'.'lC puı Latif birci' 
kal<•nicr kurdu:'"' lal'; fekoı lıu gu;ı 
gittık\c t:ıbiılc" "Tlc:...te olan genç inı;;.ır.· 
laı· bu kıı ııet'cıik, hu •Oğt ,ıa 

ü.;üyor \C }a ii ;,jorh1 1 mış, bunJ.ı~1 

6ack i onhra ne 
r lem ~oğuktan :n..:una ırırar gl,.1:-e 

idi Groeıılanaaki Es~imoldr ~okt n 
.\frikJp hicıu ctkrkıdi. 

Osman Ce1nal 

flasıl çarpmışlar? 
~irkccide 'l'rahzon cıtrlindc c::ık:rı 

Abdurahl"aıı erendi dun °"uruo-ma· 
!" ''! ,:3mli .ı\ hı ,J1ıı gf:çcrkcn il,i 
alf•nn Unür.c ~ıl\nıı!'o, )eı·dc huklu1 .. l •• rı 
bır .:üıdaıı i\indc~i per:ı11 pov u· 
mck b;ıh;ınc>ilc (ı,3 lira,ını çarpını;lor· 

dır. 

~cdt:n onr:ı akit lı:ışına gelen \Ô" 

duı-.ıhnı:ın cfı·ndi şimdi pcıli:-; dairesin"' 
de dl'ftl:rdcki l'l'"İnı1!.!rth.:n hu ~a.nkc· 
~icilcri tc~hi->c ç.ılışmakt:ıd1r. 

1 laııt~l zad~ ·:·ayyr Yapurları 

\ Y\ \J,IK -11..\IİR l'OST \~! 

TAYYAR 
vapuru l () k.'iıııııı sani 

Çarşamba 
(,tinli ~ant 1 :''tf•• ~irkeci t·ıhtıınınd:ln 

··~rckcclc ( Cc:ilxılu , (~anaU;a!e 
,c J\,>rfc:ıtarıı"if\; ıznli ) c aıir?ıcc 

\c aı.dct cdc..:ı·l\tir. 

)Uk ıe ;:ole ı ç:.., F.miniin.i 
llqadi}c •:~tl.le•ı rılııını harındolJ 
ıdarc 'ıan ,i ·ıc ı;,1liı nc:.ı..tt. '1'1.. 1. istan· 

''lll 1 fi:'. 
, )1• .... ~ h;' •i \ .. ptı .ı!'1 (r.ı 'nj,,·, 
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, ~ser'ıi ı &lnıln 
HATJRALARI 

e -er birinci. düdük 

Son at 

Mühim bir keşif 

ayat ve ölüm 
Şuaı da mı keşf

edildi? 

şeylere reis 
cevap ve-

Hazır ol işareti, ikinci diidiik te yemen borusu imiş!. 
Aslanlarıu memuru, bııtla.rı parmaklıktan içeri a.tıyordu 

ı\lman .ılimlcrindcn lıiri 1,L'~if

te bulunmu:;.tur. <:ene d~ırıilfiinu
nu rnLidcrbkrındcn olan bu alim, 
J>rofc~iirün j,rni ı...ı:-.a, )<lir. l'rofc 

-:ı)nin kt·:;fi şmhır: 
_ J fj J - 1Jfulia>·ı·iri: ldi·is 11/u!tte{/ 

• 
rıyor. 

Daı l u L n ı f • it .,ı a c\ -
hind ha ı .ızct 1 rdc 'al ı ne rh at 
fol l t mudcın lcri aı .ı ~ nda tce t r 
\ c h 'retle kaı ılanmakt.ıdır. 

B nc,ri\ut dola ı ılc f ültı: mcc
li i mudLrri ini çnr~amba r;unü e\ -
lrnl ıl bir içtima aktinc d:n t:t olun
nıustuı·. 

Tıp fakiıltesı ı·ci i D. ~urcn :ı be, 
fakiiltc tl' kıl:lt \ c t1.:drir;atı alc\ hind.eki 
hüwmlunn ga) ri \ aric oldu~~mı. or
tada biı inziüat mc.:.clc i me\ ;.;uu 
lıah ·olma,ına binaen fakiılte meclisinin 
hun:. 'azİ\ et ettiğini, meclis knrarilc 
1:17.ımgclcn Ca\ ahın \ erilccellfoj he\ an . ~ 

ı: tmı.;nr. Bazı müdcıTisler şu izahatı 
vernıektediı lcr: 

Tıp fakültesi, Ma:ıri[ \·ekilctinc 
rncı hut hir de\ let mücsıoıc~csi olup, 
'czaıfıni t:.ınıamile yapmaktadır . Dr. 
l\la:-h.:ır Osman B. in hücumlan gayri 
Yaı ıttır. Müessese 'esaiti nispetinde 
terakki etmrktedir. 

Fakültenin poh tika ile ah\k:ı,ı ) ok
tur · l\_lüderrislcr"n h:ıriçteki işleri. Va
k~ltenın me ai ini ihl:ll edecek deJtil
dır · l\lud rrbkrdcn bir zatin 
belkide şah.. bir inii:ılin tcsirilt: ra
kiılte\ e ak hdar bir , azİ\ er alması 
inzi >ata mutcallik l r mc··:dc oldu-
ğuııdarı J'ak ite ınecli-.indc kendisimkıı 
izah t :ılın c:ıktır. B ı :ne clede ıı:mi 
mc\ z bah mu l ıı i in İ"tifa\ a mec
huı 'ı · ğı o 1 ı mcktcdır. . 

lrc Kartal. :\Ll
fmJ et hudııdıına 

'' erd"r. Bu proje An
ııı kted r. 

'nl <l i k:ıı ılik rnne ileı· 
· t ıııl· kinin i 1 rc"i nok-

t. ·ı 1 n 1 1 ·ı 'JKmıı:tır Bunl:ır-
d:ın b·r kı mı \ııhıt cınl'k !);tbi huk' 
ın t ~ 1 1 d:ı 1 d ırc ini i-.teıncktcdırle . 

n c. h dudu dahilınd~ ı:;cç.n 
ı-en { l .l ~- l i i ı lnıiı, t r. 1 >o anlar 
{l 2 :'lÜ) l :ıd ı\ 11. Bun un ( (ı,Jl ::\ ) i 
ttk 1 (6105 i kmlır. 

~ .. ı çl:ır cc.m eti clun h1.:\ ~eti ida-
ıe-ıııi ıntihap etmiştir. · 

§ l-;:adıko\ him:\\ ei celal cemi,·cti 
faJ..ır 1 •>9 '''lCU11- il . . d k ~ l'' ,,,a e >ı•c tc\ ;:ı c ece ur. 

~ l'.ıristc hc~nı·lmilcl -.ulhıt d:.ıir 
\'cnlecı•k ı 

\!lnlcranı:lan tal.ip cınıck 

daı ulfunund.ın hı ııilen ıki 
takbe olarak ınuderı i-leıc1.: hul,uk 
doktora ~ını ınd:ın Şi.ıkuıc hanım· 
la. edcbıqu f ık ltc inden Pcrtc IJev 
ı;oı deı ınn e J,aı .ır ' rnı'~tit. . 

\Iazluır O .. ma'1 he'. hır müddet 
t\ el l !=i 0 ) lira bır ç·fL unu üt 
l.:ı Pc alını . l'u) 1 cm n go,tcrmiş, 
'ıc. k ( 300) Jırn t tti i :ı la~ılrnh 'e 
t • k mc e muracaat etmiş. Şimdi 
ı .hnl 1 dinlcı ccel,tir. 

1 >.ırullıcda, ide, alc hinde inzibati 
ta • r 'erilen 1.rcıiment l~ehıat he\ 
~- l.ı ınd.ı bu J,rıraı lil 'crilıne~ini icap 
ll 1 (; hap hakkıııcl ı hu 1rm mu -

\ yıJann lir az üte Jmıe ar-.lan 
, c k.ıpi.ınlarm dair 'i g-eli~ ordu. 

füı nzametli hnY' .mlar için a~ -
n a) rı 'L mn 1 İkrilc ımıtena~p 
binalar } .ıpılmı-.tı. 1 frr binanın 

etrarı da tabii A'enh. <1' lu 'e par
maklıkla .;c\ rilmisti 

, clclcrini allr~ a sallıya dola
~rıı; erkek m .... ı:ının parJ,ık nazar
ları "'C'J irı:ilcri atc~li bakı~larl.1 :;LİZ· 
dul,çc insan tÜ) lcrinjn diken di
l eı oldu~unu hi,;sc<.li; ordu. 

J )o~ırmu~ bir di~i ar-.Janın 

Ya\ nıları ile bLraher ha~ı iinoo1.: 
~ftip rlola:;-ma ... mda bile bir ba~ka 
ba\'mct mC\ cumı. 

Keskin bir diıduk se i işitildi. 
Butun ar:-lanlar gözlerini açtılar. 

Burunlarım ha' aya kaldırarak "C

vinı; içinde, homurdandılar. 
Bir. ne oltı)Or <liyc merak 

ederken ikinci bir dlidtik ;-;esi 
lii:erinc ar;;lanlnrın hcp:-,ı de bir 
köpek irnati ile .ncydanm i)biir 

ucuna ko~tuhır. ,Jcğcr birinci 
dudük: 

1 

- hazır ol!.. 
l,.ıreti., ikinci thidiik de J emek 

bOrlhll iını~!.. 

_\ k \ -.h 11111 ucunda ar..:lanların mc
mrn u J,oca koca <.;Jğır hutlarım 

demir pm-maklıkt:m içeri atmı~a. 

\ r ... lanlar l1iç kavga etmeden 
kardq kardeş ) emeklerini ) cmi
~ c ba:;ladılar. 

Bir di~i ıır:-lan ap;zına aldıgı 

ko\.·a bir bııtu kapı-.ı açık bina

dan i;eri hÜtlırdu. 

ihtimal içcrclc yalnız \·c 
y.ı ) <n rulan ile beraber yiyecek. 

Dedik. 1 lalhuki bu zchabımız
da )~ınılnu~ız .. :\r-.lanlar memuru 
izahat \erdi: 

Bu di,i ar lanın kocası içer 
de ha ta, 1.:ti ona gütiıniyor dedi. 

Kim ne dcr"c de~in, ben suna 
kaniim ki Ct:ııabıhak ~e(kat hissi 
ni ) alnız 'e ~adc di:~i olarak ya

nıltıp m:ı.hlunırıı b~ıh~etnıi~. 
İn,aııın da .. l la~\ .ınm da di~ilcri 

erhcklerdcn daha mu ... \'ik d:ı.ha 

merhametli olu)or. 
R: na iuraz edenlere Yereceğim 

en nıt l.it Ce\ ap kendi halimdir. 
J:rkd. cirn;taşlarımdan gördü

r un Jakt\\ tJık H İhmalL: 1,ar:;-l ..... -
hu ) :ıbaııcı memlekette beni bii-
tun ~cfk:lti ile dimden ttıtan 

' kimdir? 
Bir eri ek mi? 
J laş·ı .. 
Bu bir 1.adın, iizc:rinıe tir tir 

titri) 1;:11 camının içi ~Iatild de
ğil mi. \'akıa erkekler nankör 
olurlar amma ben ı\ltildimi asla 

unutamıy:ıcaı:ı;ıın, nc:tckim h:Ua da 
unut.ıını\ orum... (\ nl,u umıtmnl 

1-.ıl a h1.:' et• içın { bunl.ıı ne reşıt \ c 
111.:dc miıteha~,is degildirler) ::oôzünii 
~:ıttcttiği bildiıilınek1edir • 

~ üt ,iı ketinin c;;~ası dünden 
itibaren haraç mezat satılı11;a çık:ırıl

ınıştır. 

S \ li~ukı milli \ apuru kiiınür,;üz

lükruı Canal,k:ıkdc kalrıııstır. 

WWWC&WWWWAI -

1 o:.tanenin bır tanı, ı 
•[ tanbul p 0 ta \e 

telgraf bas . n1üdürü 
b \den hir nıektup al
t \. Bu n1cktupta k·ı ·i 
~ü ınumuzda İntisar 
ed ıı hir şiki't) et nı~k
lu >una cevap' eriln1ck
te \C denilınektedirki: 
H-u-rı2l tarihli nüs

L<~n~zda _ ( İki kitap 't ı 
gt·~ de lznıite gitn1ez 

serltı' hası ile 
n ıı tesir fıkra hak-.. 
k nda nuıktazi tahki-
1 ·1tı yaptnn : ~le\ adı 
c den o] n1a k hase

urcti seYk ve tes
liınlerini sureti ka t'i' e
de tespit 111üınkün de
ğil ·~ de bir zarf de
rununda olarak fener 
postahanesine Yerilen 
n1evzuu şikayet alfa-

i"tcnıi) onım: amma diyece),..;iniz 

ki .\ latiJclin bana kar~ı ofan hb.
ierinin tahnnda ınü:.tetir \ e ~d
kat hi ... ,indt:n ba..;k:ı bir ma·na .. 
Bir emel gizli·? .. 

.\c d1.: l)!ur a makbuluın. 
Tabii doğrudnn cloıtnıya (acı

) orum) di) erek clc!,';il ~ a .. ı\'1.:rcdcn 
ncrl:) e :ıtladını. Ciıniyor"unuz ya .. 
l~dc dL:~il. \latiltten hahsa~ılır. 
açılmaz lıiitiin lılh i: etim kalem 
Ye bLitun dhaıı ı...;tğıt kc,;ili)Or. 
Gc, ezdik daınarlanm açılı}or. 

Ehl.. 1 lcp ..,L:nin .\ latildini 
mi dinli~ c~cğiz'l J>cmckcc hakh::ıı-

nız. Fakat, dediğim ~ibi mazur 

görün, ha\ atta bin bir "dalet 

benim gibi bir 

gcn.:iıı (her ~C) c rağmen daha 

adam aktllı gencim ha!..) !::\et 

benim v;ibi bir gencin mazhinin 

acı hatıraları üzerine c~ildi~i. :1.a

m;m arada Latlı bir mc.:vt:udi: et 

arama;;ını, bulm:ı~ını ve hu me\

cudiycti .:-11... -.ık ) a~•ltma,ını çok 

görmeyin. 

~ lamafi ark:ı.da~larım bana ;-;cr

guze~tkrini anlat di) c j ... rar eder

lerken: 
- :\Iatild::ıL~ tarafından, ihtarı

nı unutmazlardı. 

Zannukriın si1.kr de C) muhte

rem karikrim bu ihtarla kııla~m11 

çekmek İ-.;ti) eceJ...,iniz .. 

Binacnalc"J 1ı i~te 'adcdiyunmı, 

ben de arcık IJi ·Jerimi zorla içim

de zaptetmiyc çalı~acağım 'c ,,ize 

camının içinden murnl,Lin oldu~u 

l .. adar az bah.,cclecc~im. 

Acaba hu kararımda mm affok 

olahilccı.!1..nıi) inı-? 

kafi -.i.iz 'ermekten kurku: o 

runı 

yiiıı. 

amma 

( \ 1 abadi '<tt) 

\ Jeladc tel:-iz dl•azı µ.ibi hi r 
cihazdfr.) alııı;ı; hu dhaz bir sip:ar:ı 
kutusu zmınc..:dile..:ek dcıu:cdc 
kudıktur. Profc-.ı n· bu cihat. ile 
kı:-:ı tuliım.:\ eli ~ualar ~öndcrm1.:k
te. hu .,ualar ) olunda J,i lmtLin 
mihoplan, ha~aratı, hatt.ı kin;ük 
Jıay' mıl:ırı derhal iildıırıncktt.:dir. 

Prok:-ür (l~ ... ;n) bu kl·~Ii hal'"· 
kında beyanatta bulunarak ~u 

si izleri :;Ü~ lcııı i ~tir: 
~u:ıırnız ancak dııirc:-;i içinde 

kalan mikrc ıpları iildlırmcktcdir. 
ı \a~arat ill' nı uc:ıdde h u:-ıu:-un

da bundan pek huytik i:.tHadckr 
temin olunabilir. ~inekler. Pireler 
bu ~ ua ilt: i nı h:ı oh1nı) or. 

Cih:ı:wnızı tck<:mnıul ettirdik
ten :-;onra <ından i11 ... ~mın mute
zarrır olma::.ına inık;\n kalmıya

caktır. A)nı zamanda dhazımız 

in,,an ' iicucluna giren mikropları

<la imha etmc:k miimkündi.ir. 

Gaddarane bır cinayet 
Kilis refikımızda 

okuduğunıuza göre, 
Y esiller köyünde ga-

),et ()"addar4;nc bir ci-. .., 
navet ohnuştur. Huse
viıi kızı Nefisenin ~ 
~tylık kız çocuğunt~ 
babası Kazınıla dedesı 
1-Iaınza hoğnıuşlardır. 
:ı\tütecasirler ınahke
nıeve tevdi edilnıiştir. 

Ucuz içkiler 
\lü-kırat ınhi:ıaıl ıdaıe,j µ.i.ımnik

lcrdc biriken kaçak 'e ,.,ahip,iz içki 
Ieı i ~atoıak m:cre. l;al:ıta nlıııınındaki 
m~ıkczi ıltında lıir •allŞ mağaı:a•ı 

~' qııı" tıı'. 
~~ıı ı:ııa~azada şampın\ad.ın 'amh.ı 

kınlar her· tll'\ i i~J,ı. pi' a-adan ha\ 1ı 
ııq11. ~ntılat'aktır. 

J~u nıc:' :ımhı )(l•yonlal' da \ aı·tlır. 

Bir ayda gelen 1 Suriye ile güm-
vapurlar l rük muahedesi 

Geçen 
zarfinda 

kttnuneve] 
J in1anın11za 

0:{ t vapur ~clıniştir. 

Bu vapurlardan «:?.->:2» 

si Çanakkale boğa -
zından geln1iş << J:i~»> i 
ınen1lcketiınizle n1ua
mele yapnuştır. J)iğer
leri transit olarak 
geçnıiştir. l~aradeniz
den (<:27U»vapur o-elınis ,.., ~' 

bunlardan <( l~ı~ı»İ n1eın-
leketi111izle ınuaınele 
yaparak,«1~1>> ü transit 
olarak ğeçn1işlerdir. 
]~u vapurlardan«-! 17»sİ 
l\irk va puruduı-. 

belerin oradan lz111itc 
sevk \'C sahihine tes]in1 
edilınek üzre 111üstah
dcn1• bulunduğ·u üssü 
bahrinin nıutenıedine 
verildiği anlaşıhnak
ta<lır efendinı . 
İstanbul J>osta ve T. 

·r. Bas ~1iidiirü Hüs-. 
nu 

S.S-Baş nıüdürlügün 
bu alakası kari]erinıiz 
nan1 ve hesabına nıü

cibi nıeınnuniyetiıniz 

olnıuştur. Bn cevap 
hiziııı post·ı1ar hak-

!'urİ\ c ile aı:ııııızd:ı hv;ı -.ene nıüd 

dctlc c:ıı i ·olan giinınik ınuahcde,.,i 

bu a\ ııilıa\ etinde hitama erccektiı. 

llundan <.lolın ı her iki c.ırafın nıurah

h.ı,.,ları ~ cııi ~üıııriik mu:ılıcdc::-iniıı 

ihzar·, c imza,ı için ~imdiden h;ızır

hg,a h:ıslaııııştır. 

Bu mliza~crat:ı taral'ınıızd,tn Rü.;u. 

nıat l. :\1. he) 'eti tcfti~ive rci~i l lakkı 

h~\ in 
tadır. 

ıncmuı· cdilcccV;i anlaşılmak· 

Varıdat arhyor 
\Hi,d,iıat inhı ... ırıııııı ~l'çen iki 

~enenin ,on 4 er m !ık 'and,ıtın:ı ait 
is ta ti .;tiklcı dl'.ıı erl,:ıını ka\ dedi) pau:.r_ 

Tl'şı'inin el ~2:'d" 8:-0.!"Hı:- 'c a\ 111 

avın (J'.28indc J.ü:i!5.J7(ı lira. 
• Tc,rini:ıaııi 4)'.2:-de 'Jh.t:-:- ı \e Tc?

rinbani Cl'.!8clc l ,0.54.:100 liı·ıı. 
<n7 kül\UllC\eliııd-.· 8J ;- .. 5;-fı lira \ ' 

ı)28 ~ene inin a\ ııı :ı\ ıııda ! .!J J 5,:- ı ~: 

lira . 

londaki itin1adın1ızı 

bir kat daha takvive 
.1 ' . etn11st1r. 

iş arıyorum 
} .. İse lllCZllllll ruın, as· 

kerlikle ah.\kan1 vok
tur. Yeni harflerle 
n1iiken1n1el okur Ye 

yazarını. J)aktilografi 
biliriın. ~tatbaa işle
rinden anJar ve ınu
sahhjhlik yapanın. 
Bakırköy, ()sn1ani~ e 

Çohan~·eşnıe caddesi 
(( 8 n nunıarada 

Hüsevin 
" 

• 

KA 
... iÇiNDE ... 

BOGAZ OGA 

Düşmanda m n v 
En ziyade tahtelbahir rnuha:r.ebesinin ı1erdiği 

neticelere istinat ediyordu 
- ~"J":! - ~raf.·di: .tbidiu /Jarer 

Bu ınii•,..fuet .son k.u ı 1 l kdıkkrı c~ki umit 'e 1111 

• ... kıaı c ıl ndı. ,,ı ı \t lu'la g r 

Asri harpler milletler arasındartıri 
.\ .... ıi ha ıılrı ı 1 r m har l LJi., 

:\lın.m jcııcıalırin in1?;ili1. lıahıi "'' ııcı 
~enç bir ,:abit olan 1,., \ ııı bi1 ad1.:rin~ 
) .ızclığı bir mel,tupla bushurun ın -
dana çıl, mışıır. Bu jcnc .ılin J..:rndı 
mcmlt:ketinin h:ıhı İ\ ı.:-irıe kaı ı h.ıl,i · 
bir kiıı \ ndıet bc-l>!diP;i :ınl:ısılnoı. 
('un J,u İ• ncr::ıl o mcktuhıınd,ı ;ı) ne ı 

, alnız muharip oı du \ c dona l ı· 

1 

. r,ı ıntJ. degil, haı hL: 1' 1 t..dcn " •l-
lctkr . ı:ı ... ında cı 'an ul ı. 

Bu ordu 'c 'a d 111 ı ıı ı ın 111 a,ı ' dcmi?tir ki. 

Bir hikaye! 
·' ihi iıı~ili;. z.ıııitiııin tlkriııi ~ık 

ınaldu mii\'tchir rıw<-aıı;ım. Bunlaım 
hiri 1 hıı a ı .... ıhilleriıul •ki inr;ili:ı: ağıı: 

mulıa ara ıuplaı ıııın atc~ini idare etlen 
~ahic, . tli!!cri tk Zdıruj hucumunu 
idare eden nmıraldir ., 

\iman jcncr.ıliııin hu do,t:ınc lıb 
"" ııtı Fl:im:m "ahillerinın ınudaf.ı:ı:-.ını 
derııhtc ccmiş olon \tınan bahri\ c· 
1ikrinin hu iki ingiliz. :ı:abirindcn 
lıdiilanııı hıılnıu.; olııı:ıl:ı.ıınd:tn ilcı i 
g-dmektc imi.; . ( Pek ın:ını lır lıik:h e 
Jeğil. .\. D.ı, l'r} 

Alman donanması aleyhinde ! 
,\iman i:-tilıhanıt daiı·c..,i. her ıaman 

\iman bahı·iyc~iııi mctt:dcr, dururdu . 
llu daimi m~thu s• na, .ı\lman dkfır 
umumi) e~i haki"atı cığrcııdip,i zurnan. 
hasıl olan sııi tt iri bir k::ıt daha :ıı -
tırdı. l 'ilhakik:ı \iman Açıktiı'niz Du 
nanına .. ınd.ı çıl.an lı:.ırp :ılc\ hdarlı~ı 

fikrinin t·ıın bu Donanma\ a ingiliı 
Don:ınma ... ile hau bir harbe (:;İri~nu~,i 

emrcdildi~i zamaıı-ı t~ :ıdu[ etme-i 
~avam dikk t ~oı iılımi uir. 

ı 
1 
1 

1 

, a• ılmnl, i• cııilcn Jlc•· ;..a c'i itibaı·ıle 
c~•ıslı hır ehemmi\ eti hrıizılir: akıt 
her il.i mııh,ırıp t.ıı .ıfiıı nıhai g:n c i, 
k-.·ı d! mi iletinin hc\L tl umumi\ ,illi 
he\ ( can.ı JCtirnıck. "lll tık •ma galip 
~clmck ıızmini a-ıtnm ık \e h:ı-.ım 
milletinin ınane\ ı tını kıraınk uml 
ıiınit izlige dü~ürmd tir. i te bu .:cbep
rcn dola' ıdır ki ba... knmandanlı k hiç 
bir zam;n hal kırı. nıılletin ıu,.,,i~ :n \C 

'c efk:lrın1 ihmal c tnıemelidir. 

Ordunun manHiyatı da yükseidi 
Zcbrüj ının :ıl!alm eti l!:trp cephe· 

-imk h.ırhcden J.;ıı",ıt ııra:-ınd:ı cidden 
İYİ hir tc·ir hu:-ulc p;ctirmi~ti. l ler 
muh:ırip kun et hazan muzlim ı;aatl~ı· 
\ e gi.inlcr geı;irir: fal,aL h:ı~ka b~r 
Cl'phcden gclı'n i) i bir haber. bıt• 
müjde bu zulmetin içinde ümic :c 
:ızın \ 1.:rici bir nur r.ihi geçer. nır. 
b:ılırİ\ eliler domının:ıd:ı, kaç defa, 
ordudaki arkad:ı~I riınız dü~man:ı ı~i 
bir d:ıı he indirdiklcıi 'akit bıı le 
sı:\ inrııcrnisrııitdik !)onanma, oı du, 
ta\'\ are km' etleri. k:ılplcı inin bera-. 

ben: .. çarpdığını hi "edeı lcr . 
J >c ıı:ınnıamız kt:ı eli b. ~ına bir ordu 

Alman maneviyatı kırılıyor ! 
\lnıam.ının 1'u\ Hl maııe~İ\e,inin 

1.:::,a,1111 '.tZI\ lli lınhı i t • t:ıhtcJl)alıil' 
harlıının tıır.zt wn nnı tcşJ,il cdi\ oalu; 

biııaena\e\ h Lu ınJne\İ\,ıttn -aı~ılıııa
sıııda Zdıı L i akımı ın th t1.:..,iri oldut·Lı 

nılinı l.iııatt ındır. 

harbi kazaııaın:ıl'- \' nı .ı:aın:ıntta 
1 

Orclu da ingiltcrc) i :ıçlıl~raıı lmnı • 

Brujdcki \ üksck rütbeli \lmanlarılın '. 
lıil'inin so lcJi ri 

\lınan 'atanının iımitlcıi lhijdt 
gömüldu) 

:So1.ü hıç şuplıe-iz g· \et mub.ıla~a
lıdır, fakat bıı hucum un Alman dk.iı ı 
umumi c~indc h.NI t..tttı:;i ::-ui te:.iri 
r:u terme~i iul>::ırıle muhim \e Şa\anı 
dikk,ıttir. 

Hücumun ingilteredeki tesiratı 
Bu nıaııc' i tcsirla bah illlk lıiıaz 

lla iııgili.1. mlittcfikin \ c hitarat' mıl11:t-
l~r dk.\r tııııumİ\ c iırdeki tt 'iir.ıttan 

halı-etmek ı•t ı im. z, briij akının111 

\apıldı ı tarılıt•· b \lık: \iman taarruzu 
hutun kıı\\ct \c ıdcktild d1.:\,ıın cdi
) ordu. Düsmanın "on hir ıı:a) ıeth! 
,,ıptı ı muıhi, lı · cuınlıır knı~ı-ındı, 
ımittı fik.111 oı duları hcı ka ı~ toprng·ı 

inadu i. ı aı ih: ımid.ıfaa <.tın .h.lc herahcı 
µene ı ii .'.ıtc nıcclııır olu~ orlard.ı. Be
~inci i ı• il z oı dusu kol'l,unc 7.a~ ıata 

uğı:ıını\"ll. müıtcfi kin ınukn\ cnictlcı i
nin so ı haddine 'a.;ıl olmuşlar, anık 

I map:lııp olm:ık iizeı·e lııılunm oı !ardı. 

ı İngilizler manen bitik bir hal~ iken 
iııgilizleı<le "iııirlel' ii' le kt:l'ilnıı;-ti ki 

hıtün iı;tiın.ıi lı.ıı:, :>llltl lan ara,ında 

bu geq~iıılik hariz H'ir sıırcm.· g-örii· 
nh orJu. 1 Juke:. 1 !.il+ nenesi :ıj!;u.;,o

:,;unun cııdi~c)İ giirıh:rini 'a'ı ,·ord ı. 
\ltı~takbel nc«illcr. hic bir ı:ım.ın o 
zaman dk:ırı umumi~ enin u.:.radığı 
mu, thiş kU\ ei ın:ınc\ iye in kil ıbını ve 
n•ernlckcriıı lwr tw:ıfında hüküm ::-ii
rcıı azım cmli,c~ı taha))Ül C(.h:mi)e· 
ı.:cklerdir. 

l lcr kc ... akı heli mi/. ne olaı.:ak? di) l' 
birbirine sorirnr 'c ~ahahtan fena 
hahl'r nkunıakıaıı yılmış oldukları için 
p;::ızct...:kı·c ~öyle hir göz. atmakla 
il•ıifa edi\llrlardı. l~lc hu \ahim vıı
Zİ\ct tc. ın tlakrı l 1r Jnll\alfakiHt 

ı·:ıın:ı7.. 

Büyük donanmada sevinç 
Zı.:bnıj hticumunıı cra için o kallat' 

l'.ahit \ c a::ıkcr uııni~ ohn • \n:ı Do· 
ııanm.ımı.~ :ıliııaıı 'lcticcd n tabii ~on 
d ı·cce rncmnuıı okh. 1 ), naıımanın 
ma nn i \atı her zaman muJ,cmmcl 
olma],]. 1 cralıı.:r; lıo le "a\ rı munt •• 
7-ol" 1 ıı se\ k \ c h... ce,ın de clbcue 
haizi J,ı meni. 

Bitar f mcııılckctlcrd1.: Jınq} o an 
tt.-Sirat h.ıkl.ıııda bır sc~ ~o\ li\iemem. 
, alım: \mcrikııda • ı hiı• he) ecan \ c 
~e' inç husule t,et' mi;- \ e l u memle
kette iıı~ılterc\ l' k ır:;il hc~lenen mu
habbeti ııı tı ı ınıştır. 

' \ l ıl1adı '~1 1 

Zekai Beyin beyanatı 

Avrupada kaçak
çılar<n karşı ne 

yapılıyor? 
Mu-,kır:tt k:ıı;nk~ılannı ıhbar dmck· 

le geçinen bir züm.Ldt:n bah::.\:tmŞik. 

Bıı mc.:.· ele ctra'ında \ lıi::.kiı :ıt l -. 

\ 1 . .%l 1,ai hı') le ~oriı~tLik. 

Zek:H he\ diyor ki. 

- Alnı:ım:ıda ka;ak<;ılara mihon

lal'ca mark cl'za kc::.ili~or. Kaı;akçılı· 

~ııı ıııai~ct ':ı~ıca~ı ıcl:\kki cdılınc:;i 

kadar fcrıa bir ş .. ) ol.ımaz. \alnı~ 

hu ?n ııı ı .~ giinündc 22 1.aıan \ al,:ı

l:ıttım. <. 'umhuri~ct kanuıılaril.! kaı;~k
çıl~rın i::.rihz:ı ctınclcı İne imkan 
\oktur. 

,\ \ rııpadıı, kaçakçılığa h:ıct:ı te,ehbiı:; 

etmek dahi ci.ırnmdür. Bizde de l..t· 

çakçılıj!;ın men ·i İ~in lbha ~id<lt::dı ka· 

nuıılara ilıti~ aç \ardır. Tabii bmi.111 

\ atand:ı~tann htıJ.. ııku sı~ anı..t -. t: ,mı· 
lıafaz:ı edilir. 

Csa,en ilıbal'.ıtı .;,ıbit olnm :mları 

11 1,tll11\ C \ t; \ ;t hl C \ eı il ITI l\ ~l 

1 kaz nm.ık Hz1ın dılı •inı o c_ r n ·ı\ ·ı 1 
i h dd"I , c ... p tL .. kıl cdı ordu. 

! Z~ ruj m affakiyet'·1in iyi tesirler' 

1 l \ ...... . 1 i . ~tıh l 1 [![ ~ l Tl 

tcc 

1 
tc ı · lıt ,ulı; 
c;u 1 ıı l u ı 

l ı. ıngi!i:t. :l!'lher 
len. b:ıllli) vlilcı i ınaı:;h p edılcm1.:ı. 

Ddmıte lı:ı~l:ıllılıır \C ıafaıi nıhaı)c 

Dü cl!o 
'fl/'SOflllc/ll cf(ıı l/o < [l'!J 

hinde /ir <l'ı.ıitfı>l il e/;k l 
et m.<;fl/'. (. •ı • lıc•thfi İT 
lıWJSİlj<. t /,, 111( si it'';)kii '/e 
fwysı!ıt L ıwl ıl/i/, da/lal ll l 

bnıın Jı11_11r111u a hallini it -
min ı•fı ukllr. 

l~clıislorula dıwt lfo /ıir lıas
taltk yibidir. l.eh "lan nu cli
.'ii bir Slll'll tlıit1ı'lfolarrn uuku
ww ·"ı,:l>cp olırr. 11 ı ce111iyı"fiu 
ırnwaffnh o/ac.ıyı anla~rl1ynr. 
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1 nl.tl i l1 ı ile 
hı ordu. () z; na o-
rt> tcconn1üJ I ltlk 

·atından sa 'ılan ra 
• • 
tıldarın ka~lara 'erdi 
ği gayrı tabii kalınlık 
si ı·n1cyle kirpikler 
talik olunan nıanasız 
l·uyı·uklar ve nıevzun 
parnıakların letafetini 
lekcliven l·ınalar ber 
tara( edilirse, kadın
ların her üçü, cidden 
ku..;ursuz güzel addo
iunabilirdi. 
Kadınlar, Tersenkli 

oğ-lunun eteğini öpüp 
duvarın dibine sıra
Jannuslardı. Bavrak-

• • 
tarı, sanki görnıenıiş-
ler gibi ne selanılanıış
lar, ne de yüzüne bak
·mışlar<lı. Ağaya f artı 
hürmetten ve ya ağa 
korkusudan ileri gelen 
bu kavıtsızlık Bavrak-- . 
tarın kücüne gitnıcdi. 
Ancak o güne kadar 
hangi kadın nıeclisinde 
bulunnıussa söz eri • 
kendisi olduğu, kadın-
ların gözü kendisine 
müteveccih kaldığı 

halde bu gece yüzüne 
bile hakıln1an1ası, ağa 
ile aralarındaki nıesa
f enin hüyüklüğünü ih
tar ettiği için oturdu
ğu yerde daha edibane 
bir yaz~yet aldı. .Ağa 

her şey ve kendisi 
- hassatan ~u odada -
bir hiçti. Duvar dibin
de el pençe divan du
ran l·ahpelcr hile bu 
hakikati kemali beltı
gatle anlatıyorlardı. 

Bayraktar, ati yen 
aynı hürmetin kendi
sine gösterileceğini, 
hirçok hayraktarlarin 
da o zaman kendi 
önünde bö .:le küçüle
ceklcrini düşünerek 
hedef olduğu Ial·aydi
vi nıühin1sen1iyordu. 
·r er!'.enl·li oğlu, av 

kokusu alan bir za •ar 
gibi burun deliklerini 
titre terek bu üç güzel 
l adına ,öyle bir baktı, 
elile hafif bir isarette • 
bulundu. Ağa, henıen 
sıçrıvarak kadınları 
bersine edecek kadar 
ıneclCıbu heves olnıak
la beraber onlara. 
hatta söz söylcnıekte 
teenni ediyordu. Bütün 

Son Saaı 

··r 
o 

.. ' "bi 
' 

u' ' f ni 
ıınrul la 

t~l ıne l ih-
• 

a'i c t c ·. • adınları 
açlarınclan tutup yer

lerde . rünı 1-, omuz
larına iri vuınrul lar 
ya pı-;.tı. ıal~ ve onlar, 
göz )a•;dannı yürekle
rine sindirirken l·endi
lerin i kucaklanıa k, 
kabadavılıvrın adabın-

• < 

dan idi. Bu, aleUıde 
bir ıı Sadisn1e - ~ehe' i 
zalinıivct ıı decrildi. 

- {"> 

Kadına viiz verilnıe-

• 1 \ 

AE.ii: 

nıek akidesinin k:.ı(i;-

na kavi ve pch!ivan 
o·iirünnıek zihnivetinin ,.._ . 
tccellİ\'atından idi. Ka-• 

fll '" ' ·v:ıl r ~z ~)~e"c~I ~· : 111 

l
!I ~in~~m.~a:,:ın~~ 

1
/ 

111_ f •t; rla •ıc cdılccel ' '. ~I 

! ~'' ıuııım r. ııı ııı ; "'' ., ııı ı.. !'l dınlar da, alelekser 
(f~lasochiste-ezacuıı ol
n1adıkları halde erkel·
lerin bu vahsivane <\-. . 
dctinden nıenınun ka-
lırlardı. İyi söz, g-üler 
yüz, onları iğrendirir

di. Kendilerine tasar
ruf edecek erke<rin 

{'> 

sövmekten, dövnıekten 
hırpalannıbktan çekin
nıivecel"·ini bilnıek ve • l"> 

1 • J 1" \.v görnıe { ıster crül. r ga 
işte bu ananeye bilit
tiba hevesini yüreğin

de sal·lıyor, kadınlara 
hanılei ula<la söz söy
leıne\'i tcnezzlil ve bel
ki zül addediyor,yüzle
rini açnıaları için işa
retle enıir veriyordu. 
Kadınlar hu İşaret ü
zerine yüzlerindd·i in-

ce duvakları.o al gölge
vi suh bir hareketle 
J ' • 

arkalarına attılar. Za-
ten nıeşhut olan güzel 
gözlerini, çok nıuni~. 
ve <ldcta handan göz
lerini, yaldızlı yapıştır
malarını ağızlarındaki 
incileri tanıanıcn nıcy
dana ~·ıkardılar. 
Onların oc1aya g-ır

dikleri dakikada gü
zelliklerini -duYak1arı
na rağınen- tetkik 'c 
tal ·<lir edcbilnıiş ol at) 
bavraktar, şu açılnıa
dai:ı bilistifade firari, 
fakat nafiz bir nazarla 
veni bir tetkikte daha ' 

1 • 

bulundu. Eski hük-
nıünde yanılnıadığını, 
kadınların nıüntahap 
paçavralar olduğunu 
anladı. 
Ağa, nıühip bakışla-

ı Volga! Volga!: 
i S'fE, TZA T~ı\Zİı T 

lıın!tlıftuıııııın ıııtıllınıı .:ıııııım t.. : :rn . 111 hı .. ,; 

rile. burnundaki hırs
alüt ihtizazatı nıuhafa-
za e~tiği halde ikiqci 
bir isarette bulundu, • 
avnızanıanda öksürdü. -
Verdiği i~aret, kadın-

lardan birini sakiliğe 

koşturnıuş, öksürük 
s~si de salondaki sazı 
ahenge ba~latnııştı. 

Koca ağa, cünbii~ pro
granıını dilsiz u ulik ' 
tatbik et tiri' ordu. Ke
liınt· sövlen1edcn hız-• 
lan harekete getiri ·or. 
sazendeleri ~t ı·entıüınc 

s<: v kedi vordu. 
Ağa, kızlardan hiri

nın sundu<ru kadt.hi 
nuşettikten sonra eı-1-

retti : 
- Karde~liğc de ver! 
Artık :;arl·ıların biri 

diğ"erini, kadehler de 
ydct · . .{ • iııi ta ip <:di
vordu. (lüz l elkrle ı:.u--
nulan sert rakı, ınclü
f u İ'>rct olnıi 'a.IJ a\ -

• ol • .. 

ral·tarı çarçabuk sar-
mıi;itı. Aaanın Hcızu

runda ağır durnııya 

cehri nefsctnıeklc be
raber şu kadınl;ırın 
üçünü birden dera
ğuş ctnıek için tahan1-
n1ülsiken bir arzu du-• 
yuyordu. İsn1ail ağa, 
bayraktarın serhu~la
dığını gördü. 

~1abadi var 

Biz ve Arnavutluk 

ra Z !to un 
t tvic· 

T> a 
11-. 

t 1 n 
"1 ( 

(' ·. • . 
or 1 )) nın 

cln 
( ıı 

1 ı 

n t o 

' ral tanıına..,ı o .t-. 
ca tır. 

l "ğer taraftan .. I' ra 
Zo ronun tetriç ınera
siı 1i için 'hazırlanıl
ınaktadır. Bu nıerasinı 
• 

1isanda İskender be
yin doğduğu yer olan 
Kro) a da icra edile
ccktır. 

\
7 f:rilcn lıaherlcre 

güre V raJ Zogo .A vus
turva hüklı 1etinclen 
isk~nder h0~. =n kılıç ve 
nıi?H. 'rini s~· tıı! ahnak 

' 
çın tt:kliffatta bulun-
ınuş, hun la!·ı nliihiın 

bir ıneblağ n1ukabi ı 
liııde . atın ah:cagi:ıi 

ihsas etnıiştir. 
Halihazırda bu kılıç 

ile ıııi<',fer \'İ\':ına nıü-
ô • 

zelt:rinin birin, e bah•-
nu or. i kcndcr he •in 
nıikfcri şayan.ı dikİ·at 
bir şekilde İn al olun
nı ıştur. l\liğferin te
pesinde· altından bir 
keçi kafası vardır. İki 
kabzalı kılıç ıse üç 
l·i ( 1 

1
€' 

0

11'
1
' d;ı·: 

l. or .>ııllld ... oı; .. ın 
~lersin idn1ancıları 

~;cne!ik kongralarını 
Yrt oıııısh nlır. ı\lcrsin 

gt ııçleri bu ko·1gra 
tlo 1 ayısile Be!ed• Tden 
hir stadvün1 ınsasını 
talep ct1C'CPl· 1n:·t1ia. 

~\i~anı,ıııına 
1 )ıl t:'lCi~ınc-n d ~·ıı;.ırd:ın .\hmct ('ea 

vat h )in kızı Suat c·c\':ıt h:tıı11nl:ı. 

\r ı< lu :ı1:P "1 ılJn:ıt ~ ıh1.>İ muh:ı .. c 
~lccı ~11h.1 1 Lımlt le'\ ı:ıi:-'~nl:-ırmı~lar

l ır. Bu r:ısııncnin ht r ikı ır;;U ic;in 
> ı.rh rh~lar \ 1 'ln '-ll1t c· 1<.:riz. 

i taıunıl ıcr., ·!Tıu. 

\ •I ın"t !'aıt lhlet heyle \ışe Sc 
r. h;ı hanıo1 bıl"aı;alc '• 1 Lıçc ,\lcdiha 
t: ·ıım t·u.~.ıı Jan l>Jht:l\;llc \lchmct 
<:aı l lalcı 1ıcı in 1 bsa:ı ·ı oh,in be)· 
.. er. i~tik az ctttf.tı tneh:ıliıti ~lumc 
ır k.ıhil 't·frıcn fiT'ağ cttikh .. ·ri l\:ı~ım 

p:ı alı., veldeğn·mı·nı n1ahali4·:-;inin mat~ 
lıa.1. kapı. ... ı 'i! pa~:ı cc~mL :-;ok:ı~ının 

okli:\l iJti~akındc :ıtik ;" cedit 1.17. 
19 :ıhır kapılarının lizninde J.'i.17 
n marO.ır iki hap ahırı ınüştemil hir 
.., 1 11 r r < tuz gün mi ddı.:tlc icr1 

ılı "' m .tıı\ ede inde .=iOOl lira he 
H t:ı'ıbi ht~inc lıirin('İ •hale ı 
plarıl ihal<"i Kat"h «i içir t_k ar 

J:i ~P ınltdc.h.:tlc müz·ı\c.'dl\"t.! 1'.onul 
n tur. 1 Jdu ı i. i u aıı t;ıı ik sol 

r kiıc'rını.: lanı ark:ı..,ı -nıı.:t h~nı· 
mı har. "c mahdu :.?75 aıı~ır tc 
l ndc zcrıini topr ' ilı:İ hüvUk ahır 

c paşo ç 'ın , sokl~•ndan mcth:ıli 
ıılun_. \e lıır lı:ı m ıın .... \"kanısıni 

~e.:;k1l eden "ı :; lıiı· k ıı idor hir he.: hl 
,c~ lı.:~c:-.inu. ı\Cınhk fen r hı' nan 
.-ıcaK ma.hallirı h .... \il uÇ oda ısmail 
ııt.-.ın ı.htı ııconP<la olup ı c ın 

cb n icarı \ c ilml tcdir ki 1 in 
lira kıy'Tlcll m hanıınıneli heden 

dm.ırları tamamen kagir muhtacı 

tamir cm1Akc tizdc hcş zamla 
iştir1--ına talip olanlar \C <la.ha ziy1dc 
malumat almak isteyenlerin kıymeti 

muhummincsinİn rüıdc onu nispetinde 
pc) akçc,ini 'c 9:.?7 8.1.1~ dosıa 

numara:o.ını mlistc-;hib:ın İ!->t:ınbul İCl'a 

dairc .. i müzayede şubesine muracuat 
etmeleri ve 31 • 1 929 tarihinde saot 
15 c kadar ihaleyi kat'iyesi icra kı
lınacatı illn olunur. 

Çabalama kapf an ben gidemeT1 

ı ,. l ( • 

1 

ıl 

ı'J 1 / Jı, 
f ·, 1 ·e r [ 

' ( / ( (j >) J ıl* l-

[' 1 
• 

jJ • /"il /rt1 ı ı, ·,. 

Jı 'ı ' . l • i i/ı· Fyip .. nı-
~ııırlo, ııııııııışıu ık ! <'ııııırlaru, 

ıı:PI'İll" ııaıı yclm!§ r,Lıırııyur 

e ueriııi () krıclar /ıefjefllıı/ş 

1 ı, :ıa ıfJa r,/ıırdııqcı ırrdcrı 

lıiçle kı.1,•/dw111yt1 rıiyelı yok/ 
l'a1mr lam lir lıajla evci, 

ıl,,uı bir uıhlı. J1oı1r11 ı ı scr
/,uı l:.yiı1 lerı kıılkıyor, Sıillıi

ccye clu.t/rıı kıı•rılıyor. cı l .Jlh> 

mc/rı· kaı!11r !]illi/;/eıı .ço/lra 
rırarl11/;i sı[jlıt/11 o/11r11y(Jr ııe 

111rıkiııisl 11~ııfiu/a11 b11!/ırıyor. 

f'11!ı11/wnıı krı;darı i:cıı 

.ili" l' 11 IC 111.1 

.'il'lıclıi? 

- {.'1111/;ıi olıırdıık! 

On.t/1111 soııra /111/iciıı en 
lıan/11/ ııapıırıı olan <' Ui » 
ırıııncırıı yeliyor. o/ıırıın ıırı -
/Jlll'// n·kmı•[Je ıı[jnışıyor, jiı

/;cı/ çc/;nıı:!/e 11!frıışırkc11 lek -
mil lwlallıır kopıı yor, « !J ı> 

ıııınıııra 1"eıı11pilln yerinden 
kıpırdı ı ııı ıyor. 

Hoısııı;i rakı 

Galatadaki fab
rika açıldi-Y ıeni 
Şampanyalar 
~1üskirat idaresi, hu

susi rakı çıkarnıak 
üzere (ialatada bir 
fabrika tesis ctnıiş ve 
islctıııive haslanıı~;tır. .. ~ .. .. 
Bu fa bı·ikada yevıniye 
;ı-ıi bin kilo rakı çıka
rılınaktadır. 

J(='o->u :!.'.u kuru:-tan 
kulüplere ve <.İİf~<.-r 
hususi ınücssesa ta ve
rilece!-: olan bu rakı, 
eYsaf itibarile piyasa
cal-.:i bütün rakılara 
faiktir. 
İdare, l)oktor Vasfi 

Bev isn1iııde birinin 
~laltcpcdeki inıalat
hanesindc de şaınpan
va iınal cttirnıektedir. 
• 
A vnca eski Bordo şa- ' 
rapları da idarece 7;,u 

oTaınlık sisesi 2;.u ku-l'> • • 

ruşa pıya-.;aya çıkanl-
ınıştır. 

İt!are. biri halis ü
zünıden :; o, diğeri suni 
.ıuo l·urusa konvak . . 
in1al ve t üruht ettir-
;11cktec fr. 

Ta ı y~ınn kat 
~li.isadei resnıivc al-

• 
ınadan terki tabiivet 
eden İstanbullu Y oı:gi, 
Komijanos, Ovakinı, 

Kopernik. Agop is
nıindeki adamların 
tabiiyetimizden iskatı
na karar verilmiştir. 

J 

ir ıı · 
ı ) l ' l k h ıt " 
r 11 

) • \ ~ l a 
] r 1 O]lll\ Ol" 

fi ı J,m· 1 ' ıp. ı.-ı 

\ ·• ı· ı k.ıF " ,ol 
cdi Jr, Jaki!' ı ir ı" , r 
n:...ız; ... ır ıa .ıtta ~ • d.ı 

ba,lıyor, 'e ıır ı ç.o\, g~çır·c 

ö..- c bir 1· ıpt kopuyor i <al: 
Jekİ iııs~' H mlithi~ :.ıir <I 

Ji:ıcladı san 1 rl.ır 

D ı E}ı K ıı.kn t • n• ır 
rimir, bir 1'.ıf :ıdır orada dcııı 

orca>ınd:ı oturn•·ıkr& olan \'.ıpıl' 
..,orınL ~ ve çok } cyeruni;~ e " 
o·yrır, ilk l•"'ıa :ı kadar o· 
ııylc kalır-:ı k,'ıtanc r ıcı sıınitl' 

bu yapur, dL~ıizııı )rt,ısınd:ı 

;.,ii7.L'. r" pziııo clabilir. 
\ apurun ot rm~s nda ni: J>· 

tarıın, ne tayfanın hiç bir k~l 
hati yoktur Ye ~.ıyct 1 lalkın tJf'll 
ma..;ı biraz d~ıha gccih.- ·:-:c \Jlır; 

,·apurlar dcgil, yaya~ ı aı ~~ k. 
yıklar da oturmıva ba~lıyacak'• 
dır. 

1 laliç idaresi ~imdi k:ııa' 
ugrıyan halat için lıalıriyLyc, ~oıı 
lira ı·crcccktir. 

~ırk.etler komiseri 

Burada men'i 
muhakeme ka; 
rarı aldise de.,, 
Şı·hn.:nıaıu•tı ınufPt!işi uıııuıı1(.f 

'J'cYlik heyle e::ncünıenı cınanı·t ~ 

J 1 : 1.ı· k • ih sın a. ~t ıın·ıı ır :ırı ·tat nazar 
13.fı f;ıknıı~tır. 811 itil;.\lı, Eııcür~ 
c·rn:ınPtin hır kararı teYlit etıııı( 
\ nla11lun. 

BundJ.n bir. n1üdJct , t:~·~l Sı tc. 
ınaııetı :nOic.:111:-;1 ııınuınıJıµ:ı t.ın 

.• ·, . . 11 ı· J{ dnn ~ırkctlı·r ,,,oını~t·rı J 11 

lıak 1.:ınd:ı t::ı.lıl,ik:u ya.pılnnş y~· Jll 

ı·ı.:tlı> lüzı..ınu n1uh1ke·ınc kar~rılc 
rak n1akan11 Lnıanı·te, ınak:unı ~)1(. 
netten <le ı·ıcüıııı.:ni Enıaııctc 'L 
ıııi,tır. EnciiııH·ni ı-maı11·t cıı. ~. 
içı iıııaındn ( lalit Bt>y hak.kındukı 

rakı tc!k1k '·ınit ,-e nrticrclc rl'." 
ınuhı.ılcrn•· l...:trarı \·ennist İr. 

1 .. .. ,. b. ' . ,., "' .ııı·uıııı:nı c. aııc ııı ll t..ftı a 
ft.!t1 ışlik tahkikaıınıu vcnlifri net 
ilı: ıııaku~ 1ld11~11 iı.;111dir kt nO 

ı .ı:ız.. .. r ıl ilaı1 d.'\ ı·llt:t ı.::: ,tir ~~a 
fi ~ııciiıtıcni t•nıaucl _kararı. a_ı~t 
J)ı·, lı•t ~ura ıııua ff' kıh t'dılıh 

k . ' , .• 
onra ta,..,dik ulunur:-;a ı:!.hı "-a 

-.:tn1i"' vLı.cckt r. :::1ı 

1 " o, ine, , , atı;) 
ı.ıı Uak.ıı...,ı 

19 oo Lti[ÜÜ) u ınıu;i\..j he) " 
lo )O i\usnı ınerk('ti r:<P 

i t 11ılı'll s.:ıati. 

2r oo I\onscr· 
lı) Rnsını: Jlarlie 
Seriy 1 
t.ı .\lı>zart. Kon1.t-rt, 
Sı'i'<ıİ lıl'.,. t~:r.:11ıııd1ıı 1 · 
(;, \lt:ııJtJ..,on: S 11fv 
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( 1 l'rnrık: Dı • lig P 
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~ıırndyet sizindir,, 

• 
Şım.ııı t.mcribda içkinin y.ı J._ I~i .ıh::) hdarlıı,ı için bundan 

~~ oldug_unu artık butun dunya dalı.ı km\ etli rckh'\ın mı olur. 
bılınektc<lır ve \ine butun dtlll\ :ı Aın.ıril- ı polisi derhal faaliyete 
bilir ki cc Volst~d » l\:ınunu ile gcı,.ı vor.. Resi ·ndc gördüğünüz 
katrc.sininç bile ithali memnu vcçhilc kınk otomobilin ıçınc 
o~a.n içki muntazam kaçakçı teş- bir :ıd,ını bindıri yorlcır bu ada-
kılatlan s,ı) esinde hcr gun ton- mm b.ışm 1 bir olu k.ıfası gcçiri-
!arca v~ gizli olarak Amcnkaya ) orl.ır. dine <le şarap şişc.sını 
ıth ıl cdılmcktc<lir. 'cı i) orl.ır. Bu suretle içki ) Ü-

Hfıkt'.ımct , e polis butün zdnden ölüı un bir timsali 
ga) rctmı :ırtcttiği, hatta top, sokak sokak dol.ıstmlıyor. Oto-
tı:ıfok, mitralyoz, bomba, torpito, mobilin kcn,ınna <la söyle bir ilan 
tan arc gibi , csaitlc kaçakcılara asıvorl.ır: 
karşı muntazam bir harp açnğı « K:ıç.ıJ,ırıbr!.. Bu (~nayct sı-
haldc onunc gc1,cmcmcktcdir. zin C'lrinizdir... Ondan sız 

mcsulsunlız!. .. » 
Amcriı\a polisi kaçakçıl.ırl.ı 

boylc silahl.t muc,ıdclc kinde .ısıl... Kuvvetli bir içki aleyh-
.,. d.ı ı rckl.ınıı değil mi. 

yaşarken bir taraftan da halkı Şu in .ınl ır 1,ok tuhaf mahluk-
ikaz iı,in pnıp.ıgand:ıl.1r ':ıpm:ıl..- 1.ır '-.'\:J.ım.. Dum .uıın bir tara-
tadır. En ufak bir tırsat dl:rhal fı ınd.ı hir J unla ş.ırap aleyhinde 
içki :ılc hind~ km\ etli bir re~- bu 1 ıd.ır ı ,ıtırdı 'c güruh · olur-
1.im '.ızıfc i gurmektcdir. 1-L 1 dihcr tarafta ~herif l:f yuz 

Bir otomolıl k.tz.ısı nct"c1.si bink -.c.. :\\ihonl.m:.ı içki sat-
il\i l\i5i olm o . Kınk otomobilin 111 \ ,,, 1 ·ı · 1 R J I · I I .. ı ,m Jr.. c \ anı .ır ,1 

bir ş s nde de p.ırç,11.mmış bir ,\k·ni k.ılt.: ı.:: km nm a uur,ışı-
şar p ı,csihdun31... \Oıl.r. • 

0 

Hav&da ilk uçanlar 
O gunkli hallerini bu gune nispetle O kadar gülf' ı; 

buluyorlar ki adeta utanıyorlar. 

.lio.ur ymt!11m le .U.: :ır·ıs 

::on :ammula "ilbur ı e 
Orvil Vrit J\ardeşlerin motuı· 
1arJımı ile 11~11slar111mt<25»in
d yıl clômımıi Jıır11pn ve 
Anıeı·ıkada les'il e<lilmi.'>lir. 

Kendi/eri, ilk tayy~unin 
11f 11§llllll §oyle mıltılıyorlar: 

c( Bir im~ yibi lıcwmla uc
m"~ · bi:im 'J n litjimi:in ~n 
t"<IZI/~ hc~yuli idi. I.iliye11/al 
ve Rılşcrm m11vaffakiyclsi:lik
le lll"'/İcde11erı leaıibelerine 
rajjme11. ümidimiz kırumadcm 
I~ c rubelere yiriştik. Hmldi::,ı
iuultı bi: 11r11wjjı lıiI· nevi 
apor olar11k lelak/d ediyor 
bımu~ daha fazla işe yanı ~ 
yt1caymı_ du~ı'iımiyorduk. 1e
t' r11/Jelcl'l ilerlettikten sonra _ 

dır i\i, cidcliyl'lle 1111ilalw:ay<1 
bcı ladık. 

1902 den l!JU3 st•ııesİlıe ka
dar t'/>l'!J çall~lık. 1903 scne
simlt• layyare ile lıcıvacla bİI' 

,/akikaclaıı fa:la kalma!fa 
imkti11 b11lt/11k. 1J0.1 Klımm-

erıdİI de ilk molıirlli layya -
ı < mid yapllk. Ayw on yt·di-

s ·mıc bumwla ilk uçuş lctrıi
bl'mi:i i.-ra ellik. Bu esmula 
kenclimi:<le11 baska lıeş kişi 
Juı:ıt bulunuyordu. Bu ilk 
m·w:, yalmız on iki saniye 
sıirdıi. JJ11gıi11kıi va:iyele göre. 
bu pc•k. y11lti11ç bir 1"ekord11r. 
Fakal o yıin için e/ıemmiyeli 
f.wkaltitlc idi.)) 

Altıncı katibiadil 
dairesinde 

iller emsalsiz bir sürat, azami itina takayyüt YB 
ciddiyefle ıörOlür. ' 

Müessese alakadarlara en yüksek asiri hürmet 
göst erebilmeKle bahtiyardı · 

Yanı postane 11 Sanayi Bankası kar~Blld.i Vlora Han t kat 

S~at on üçü hiç çalar~~ 

Hakkınnz var ... 
Herif kaçmak için demir kapıya kadar gitmiş, hafta 

kapıyı açmış oladillr 
-28- ı'aldli: .. ı. Cemalettin 

Tamam bu ırada nındam ~Ier) a
dek t~ ) azı odno:ından dışarı) a ~ıkı
) ordu. Baron genç kadını görünce 
kendi ine doğru ilenlcdr , c sanki 
he) candan hir şey SÖ) lı>ıni) c muk
tcdır <lcğilıniş gibi Elzinin sakitnne 
elle. ini sıkmakla iktifa etti. Madam 
Mel) adek ıııio:afiri koca5ıının ) azı o
dasında kabul ederek J.endisinc tc
şekkur edi) ordu. Baron madam Mcr-
) adcke: 

- Pek tabii değil mi dendim, de
di, sizin ke<lel'iııiz benim kederim 
d ~ıektir. Ben o:i:ı:i çocuklu~unuzdan 
berı o knd:ır çok se' ı>rİın ki: 

Bu tl"ada Öj('ll amca od,ı) a girdi. 
\C buron bir muddet daha fored<'n 
tcpcıfrn konu tul.:tnıı sonıa taıİ) <'tini 
tekrar ederek• gitti: 

M. Kroşe miı;afiri tn hahc;c kapı!'l
na kaıl:ır tcşy i etti. Şofor otomolıiliıı 
k:ıpı~ını nc;b, lıaron otoya girdi. Kro
~c taştan ll('ykcl gibi hil:\hakcrct du
ruyordu. Baronun veda scl:lmına 
nıukalıı>lc hile etmedi 'e otomobil 

' 
Kroşe d<ınünceye kadar ) erinden 
kımıldamadı. Tilkiye gelim;c müte
madiyen kuyruğunu kıııı ıl<lau, ot 
kc .. ik, ke~ik havlıyordu. )f. K;os;, 

) üzünu köskc doğru çe,irip avdet ~·o
lunu tutunca kendi kendine ~öylcn
nıi) c lıa~ladı: 

Olur şey değil, olur şey değil!, 
Anlıyaınaılım gitti h~ ) alnı. Tilki 
sen bir şey anhyahildin mi? 

M. Kroşe birdenbire hidd1.:tlc par-
h) arak: 

Ya şu ahmak polis memuru 
di) c bağırdı, güya kapıda nöbet Jıel..~ 
l~)l'Cı'kti, ~ıcri_f. ortadan ka}bolmuş. 
~a)Ct \:ilZtf<'sının başından ayrılmış 
olnın"tı) dı mutlaka bahr;l'dt'kİ e~nr
engiz adamı görürdü. 

M. Kroşe baronun rdakatind<' ya-
zı odaSJndan çıkmadan cH"I lıir mot
k:ısla bir tabaka k.igıt alma) ı ıhınal 
etm<'ınİ~ti. Ôjcn aııı.::.ı elinde maka-; 
\ .... ı..:ı~ıt, tıd:ınhgın ) anına sddi 'c 

acab a ncrcdt ıı 'c na.,ıl kaçalıilrııİ'il i. 
Şayet mctlıııl k.1pıı;ıııdan çıkmış ols.ı 

mutlaka h.ıronln lı.ırşıla~mu;ı olac,ıl,tı 
Kroşe birJl'nhirc elini aıılıııa 'unlu 
'e gozlcri neşeden ııanldıyarak: 

- Ama alıkımşım hu!. Bak:ılıın 

herif parkı.m çıknıı)a ,·akit bul:ı.
bildi mi? ~rn n~ dersin tilki. 

. . . ' 
- fü d, C\ ct1• kumların gıcırdadı

ğını demir balıı;c kapısının açılıp, 

J.:ıpaııdığıııı hen de işittim. Fakat 
bundan llC Çıkar? ) fcrif kaçmak fÇİll 
demir kapı) a kad:ır gitıni~, hatta im 
kapıp açıııı~ ol ıbılir fakat baronun 
otoıno(jıliniıı Juı ııııık üz{'ı c oldııgunu 
~orüncc rı ııı rİ)C Joııiip hahÇ1." 
de bir ) ere girıııı7 ol.ıııı:ız mı saıık? 

Tamam hu eı.naJ.ı drıniı· hah••' 
k.rpıcı tcl..rar p;ıl"ırıla<lı 'c :\I. Kıo ,c 
)Üzunu kapı).ı doğru ÇC\İriııcc polit> 
h:ıfi) csil\Iİ) ı•tlı· tilmizi Soı;tcn Piııı.ın ın 
kcndi<ıinc doğru ilerikınckte olduk
larım gordıı. Ujcıı anıca kemali hür-

metle ıııi•..afirlcri hrşıladı '" ınuh.ı
taplarınııı kiıııler olıhığunu iiğreninc": 

~izJı ıı hah.,1,;ılilıliğini çok i~it
tim mö:ı)u dedi, "ölırotini;,; cidden 
lıu) ük:tür. il atta tilki },jJ,, "izi tamr, 
öyle değil nıi tılki? 

Köpckkıı başka her ~e)c beıızi)1.:n 
acaip san mahluk "anki cfcııJisioin 
hu malini :ınlmnış gilıi lıir iki kt re 
havladı. M. Kroşe mıiltefit \·c Jıur
ınctlılr, .. özuııc <le\ anı 1.:Ji) onlu: 

- Sizo kendimi takılim ed1.:} İm 
bendeniz f<:lziııin akralırsınd:ın Şato
Jinolu Uj1.:ıı KroŞ") İm. Na:>ılı:ınız 

miiıı) ü Mi) et. 

Bu tarıı kalıulJen ~a~alanıı' olan 
polis hııfİ) esi Cc\ ap 'crıJı: 

-Tr-;ekkur 1.:dcrim, İ) İ\ im! Siz nn
ı;ılsınıı. 

h i degılim, ııııılıkrcm môs) ô 
İ) i dı ;ılım ınar~ ılbrıııııl.ıki romatiz
ın!ı ugrıl.lr nJ.uı ı;on ıl<'rı'cedr. mustn
ı ılli ı. ~oıır.ı d.ı ~u nıcıılıu., \ak'a, 
ı.. \tın erli riıuı) ı>t ,i .. alıımı bozdu. 

Po i hafi' c11i kaı sıı:ııulaki :ıc,ıip 
nJaıııı ~onııı1n ladar ,ıliJlcdil.ku 

"Oltra clcdiki: 
\J. Krosı• lıcııim unlamak iı;ıtc-

di• İt 1 lıiı· ı ol..ı.ı 'ar. 

l1olli, tıt de{lil odt 

ConCil 
G:reta 6:arboyu ceviy 

İsvecli sa11 "atkdr11ı 11u!11deketi ı< dr"1111u ; (h fa1·1 ı 
ile~ Amerikan !J:a::,etelerinde ~'·fı tlan ne~o;1iı·aı 

ı Cılbcr. \e Cıcta G.uoo c i 
Bu, ~eni bir h:ıbcr dcv;ildir. Be\ /. p ı<ld de d:ııma 1. ı 1 

mur. iki san'ntk.\r ara-ındaki a~k maı.:r .. , lı ,t,ı da ,imJ ~c k 1 r 
kereler nc~ri~:ıtta hulunulmu tur. 

Mes·eıenin yeni ol:ın t:ır:ıfı Grct.a G ıbonun ah ıcn .\mcı n ın kkct" 
olan İS\ cçc hareket ctmc"i mlinasehculc Amcnkan g .d 1 rınin ' • lıkları 
yazılardır. Hunları ol,uduktan ::ıonı.ı :ııılı)oruz kı şimdi}e kadar bu h u~ta 
hikliklcı imiz kısmen ~anlı~ur. Gon Gilbeı t Grct.ı Gol'lıo) u c\ ıncktc f kat bu 
se'liğisine mukabele gurmcıncktcdir. 

Gazetelerin bunu telmihen {Roman bmi) -crl:\vh:t!ôlnt I,o~dul,Jan \azıda 
Gon Gilbertin chôvm i'lev}oıkta hulL ndugu \C mm.ıl J,. tt.:ıı sinemacılıktan 
çekil mi~ olduğu d.ı h:ıbcr 'crilmcl,tcdil . 

Re-imlerimiz s:ın'-atk:\ılm son c:.cı teri olan ( Şc~ tanın :\l.1--kesi ) filiminde 

gôsteri~or. 

Ronald Kolmaıı 

l..t 11 ıli ihtimamla topraktaki a, .ık 
izi{ riııiıı olı;ü unü al.ır.ık k.igıJı 01..ı, t' 
~cklııı<lc ke ti 'c okç<'deli t;İ\ ileı i 
Sa)tlı. Her lke;ed~ ıı, hı;r t:ılıanda 

34 tane çi' i izi -uı di. Sol tabanın 
dürdüncu sıraımıdaıı ıkiı c ÇI\ i ) erin
den c;ıkmıştı. Kroşe a) uk izl{'riııi hah
ı:snin orta ) oluna lrnd.u· takip Nlc
hıldi l:il..in oraıla izlcl" diğı>r izkrc 
ka"''"') or, 1.umlu "ahada j .. c ini buıu 1 

1.ayholu) ordu. Bu mı·\ anılu lı.ıı oıııııı 
a) ak izJuini ılc tı>tkik ı;tti. ır , ... tir- ı 
he ) oktu 1..i baronun lotıı ll'rİ b~hçlJl 
gizlı•nnıi;ı olan meı,lıul ~ah m ;.ı}ak 
labılarından hem dah,a dar, lıt m ılı· 
Jah.ı l.ı •')ılı Su 1 altlt: ... ıl .. 1 1 11 ı la 1 

- Sa) et dimdc olan Liı· şe) :.c ~izi 
ııı.ıalıı1t"mımnİ) t" trll\ İr ederim. 1 

-Tamam! 1 aııdriııin C\ ine ne ) ;.ıp
ı '(l kitmi-;tiııiı? 

d ruf ıılandıı.h ııktor Ronald Ko 

n ıım \merik.ıda(T:ıhlis)isminde yeni 

bh· filim ) ııptı~ı111 ) azmı;-ul,. hu nliın 

ahiıcn ikmal edilmiştir. 
E, iııc :ı' elet edip ctıncdi~İııı 

aııl,ıııı:ık ic:t İ) Qrdoııı. 
- :'\ıı,İn anl.ıııı:ık i .. ti)ordunn:ı:? 
-1\.cndi .. ıııc n11 rlıaha Jcnwk İı,ın. 
- '.\krhal>.1 dcıııc:k için mi? 

[ M.ıbıuli ' ı 1 

l"ÜRKİYE İŞ BANKASI 
Sern1ayesi: tediye edilıniş ~.ooo.ouo liradır 

Unuın1i ~1ftdürlük 

Ankara 
şubeleri: 

lnlrnra .\dana \}Vahk 
İstanbul Tr.ıhzon ~C)llff 111((~\f{ 

Hm·sa Halil"t>sh• Kayspı•i 

izmir C~il'PSOll ~1.-rsin 

Snmsun Eclremit 
11iisait ınuaıuPh\I, kuml.mrahw, kasnlar 

l)iş tabipleri ceıniyeti LT. katipliğinden: 
l'c k ha) ali bazı mc~ailin he~ eti ıımum·~ -.de miızak1.:ı c \ c karal'laşma-,ı için 

i a 1: hc1eti fe\ kalıidc umumi bir içtima aktine lüzum gormüştür. ikinci kanunun 
18 ınci cum.ı günü .;:ıat 10 da cemi~ ette ka~ıth umum a1.:ının Türbe cinnn 
daki ccmi)Cl merke~iııi t.şrlflcıi chcmmi~ctlc JİCll olunul'. 

Ekzama 
E:ski ) aı a 'c ka~ıntılara en i) i ilaç 

Adan:ıh :;iükriı he"\"in Dcımo:1. nwr 
hcmidir. Deposu Sirkeddc Ali Riz:ı 

Ecz:ıne:ıi. Ta~ı:ı) :ı po~ta ile bir lira) a 

gundcrilir. 

Faidc:li bir na.,ih t 

Bu so~uk \ c ı umhctlı lı:n :ılard.ı 

ahamlaıı soka a çıkmadın c\ el l ır 

kadch Martel koma~ içılm!-i har 

ıeck t:ı\-.i~c olunur. Bu a\\:lk nezt 

\c~ıiptcn \lka\c nleHcqı,ı ,...I'' il.ı· 

, d ıkt ıı p ıı ... mdan da L c ız ı 

D<>yçe O. Bank 
Tarihi tesisi: 1906 

Müessisleri: Dresdner bank 
A. Şafhavzcnşer bank ferayıı, 
Nasiyl':ıal bank for Döyçland. 

Merkezi : Rerlin; şubeleri : 
Hamburg, İstanbul 11Galata \C 

İstanbul ıı, İzmir. 
Galata kısmı telefon: Beyoğlu : 

247, 241, 684, Q85 
İstanbul kısmı telefon: İsfan 

bul 2842, 2843. 
Depo ı: İst, nbul Tütün güın

nı ıı. 1 ddon: lstanbul 3227. 
Bılıım 1111 banka muamelatı 

\l' lıtt~L! i } a~:ılar 

Hc.::mimir. "an':ıtkı1nıı bu eserin deniz 
ı.iıerindc ccıq:ın eden paı'Çalaıınm çc 

kıld j!;i gunlcrdc bir 'eme), tatili e~n:ı 

-.ıııda balıkçı ka\lkl:ııından biıi ık 

'alım~ lı:ı .. ına ":lhilc dondııgumi go 

terme kt1:dır. 

Bugün: 

OPERADA: 
:\1.1 t\111'\ H.\: il, J'l.1'.RINl>I: 

ALHAMRADA: 

ASRİDE: 
\ El>I (:t '\ \1 IK \HJ ,\R (;J•:,\ll:sl 

MELEKTE: 
tsrı\ HL ı. cm.crı.ımlNDE 

MAJIKTE: 

Jo cfin 1 >an)' cnı olmai<la lıcr:ıbeı· 
çok tanılan 'e !'.Cvilcn hir filim yıldı
zıdır. San•atk.\r bilhı.1-~a ( \C,lR YüK , 
(BL D \L.\ 11 \ l•:t\DI: :ıtlı c~crlerlc 
~uhrct bulmuştur. l{e .. mimiz kendisini 
son günlerde O\ nadı ı bir !ôpor kom"
dbindc g :ıtı;ı md tcd"r. 

Doktor Feyzi Ahınet 
firengi, belsoğuklıığu, cilt, pros

tat, zafı tenasül ve kadın hasta
lıklarını en son usullcrleaz bir u
manda mutedil şeraitte tedavi eder. 

Adres: Babı :11i cağaloğlu yo
kuşu köşe ba~ı numro 43. Telefon: 
İstanbul 3899. 

AMORTİLER 330 KURUŞ 
almak şartilc T:ın:ırc pi)'ankı>::ıunun amorukıı J.lO .l.uru.-rnn '1.: 

ikr:ımiyelcri tamamen \ 1:nlir. 

ISABl~1, ~ 
civarında '\ksara~ lıl:ır 1 lanı altında 

Kchiı' c:ıılıle:ıi N. ';'"h 

Per_tevniyal vakfı kaiınakaınhğı~d~n~ . 
Şiı:lidr l:ı:z.ct p~:ı "o.kağııula V aldc apartırımunnın on ıkını:t daın sı vr. Ka

dırgada :;icl1ı.uHır bey malıallcsindı• kurhiimlt· .ır-..ı ı 'ı· k,ıll\ cb.uıı· 
Perk\ ııiyal uUındaıı lıahlda mulınrı-n cınl.ıl.. ak ıi n ı ·" c·Jı·yc uwdıl-

ınis \ ) ,., ıni nıüzav•'tlı· kanunu saı iııin ı •J c tı "' ~ünr&.- t.I\ ııı kı· 
lınmıs old11guı11laıı tJIİplt'rİn , ,., ı u nwAı'ırılı• n hı ı· kadar l taııb l 

1 F kaf ııımluri, ··tiıulı• iJHı·i 'akfa '' 

Tayyare piyankosu 
amortiler ini 
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L CI BÜYÜK 
TAYYARE PİVANKOSU 

b Yeni tertip 

l ]_. nci keşide(}}) Şubattadır. 
1 

:~ 
,~ 

.A el 

'4 
7 

ı fı(' 

' 

ıf"ı ı:ı:. · nırı, \ r E1>L ·11.: 

, O 00() lir , .• 
"~ .. rir 
U\lt'\1 

İl\ll,\'.Uİl El,Ell: _ı_.,_, _ ~ 

_,lf 1\.\.F \T: 

:ıo.ooo 
18.000 
15-000 
12.000 
1.0000 

l o.ooo 

~-
1' 
~ 

fll\';tn!\.o,,u .şıındı\ c k ıd11 kilı.:ruı en zcnhrinidir 
~cçcn ~ene Y:ılıı1z ···\..., tane idi. Ihı 

~enf·ki keşidclcrJ \':t',1z -:.?.O<>O_ di Ht• "C u: tam · 
(\anı•ki 

'nrnı •-ı·: F i 

İstanbul idhalat 
gümrügünden 

ıau•lık 

çuval 
fıÇJ 

ıı.ınclı1 

,(\:Jl"}·I ~l.ı· 

· IDl('I\(U 

balak ';ığı 
P,t'T .. •l f.._~ıı·r. 

ho1 ı:ı....: 

"-unı tl:!.UIH 

f.İİOlii;.. 

VEZNi 
TAMAM 

1 );tının ) eni cti!.t"t.H 

RLERil'J u wAZARI 

HA'T.lıPA 
18,600l<Q· 

\il''il lld( • 

tcııckdcr t:ı\ep cdıniz PRATTS 
BENZİNİ 

TakJiUerıııden sakııım~k "ır>ı"n 1 . 
• · , f ıurıııı 

kırmızı bandıroflu 
ve .. ~..-" markalı hı.ıkıki 

amba!S;iına dıkkı.ır v,. 
dıgederiıu rcddeılııııı . 

• 1 

Üstübü mü ay.aası 

Tütün inhisarı müdüriyetinden: 
~oöo kılo ~' nıpa 

!erile hirliktc 1 !) l 
~clmelcı·ı. 

malı hı.:\az li:,tl.ı.bLi alır."' Jjtından. c .. lip oi,;ınların rumune 
'l2'l cuımrıc>i giiııii Calnıad:ı miıbayaat komi ,yonun:ı 

Levha imali 
\lulhak'\I i<;ır .ııwı a<lct kapı lcJıa,ı ,ııptmlac:ı~ıııd:ııı c:ılip ol:ınl.trııı J'J.J <J2CJ 

ctınıartc~i ~nü :-.aat onda (~ahıtada nllil,a~;uH konıi ... \onurda lıthıııınala.u \c 
her J!;Ün ntın,uncyi J!tırmck i.i...:c·r·c nı[iraeaatl:ıı ı. 

Polarimetro aleti nıübavaas• 
, uı.ırı<l.l c;11..ı.t•J,.,~,ı 

mü.t:t'\'YeTı koiı ıık 

~lrktr•k .aaıı 

l.:1111 ·it;e ,-11\·al 

r 'l paça ',ıkfcnııı icaı d '"h"kı. aJ..a 
rıtından hnhınan ı,adlkovuıH.ll~ ktı:.ı 

hajtalt dı•rcdl' camit .. ırif ittı:-a1ind 

:\-l, Y7~ QS, f>C) nuınaral:ırla ınurakkn«ı 

<lükk;lnlaı pazarlık :-.urctilc ı.:·ra ~ 

'cı ilccci!,ln<len Suh~tı n 1 ~ inci Sal 

gününe kadar Bt·,·o~luııda 'l'cpch:ı 

~1nda S:ıfrcti pa~:ı ~ıpaıtımanında ınu.· 

k!m rnUtc,clli~i Rtı\'tll pa\i<ı~a \C l.J 
iıncU çar~an1ila ~iinü dahi ihalci 
kat'tre icra edileceğinden Yevmi ıntz
kürda 1.1 te i>t:ıuhul "ıJ..ıfl:ır idarc,indc 
miılhok 1<1k1rlar mütllirliil';iinc ıniırac: ·ıt 

• 1 

l·ı.ltlmcsi ih1n olunuı· ı 

J,ını}ahnl· içın Zn~~ 

ita\3 talip olanların l<J 
l.;cıınbyonuna gclııx·ll·ri. 

ın;ıınul:ıtın<l.ın lıir adL·t l,<ıl:1ı·imctrc :ı.lcti :ılııuıl\lğından. 

ıı2<J cumaı tc~i p;ıinü ~:un ı ıııda (~:ılaı:ıda ınübııya:ıt 

' 1 • 

• 1 111111!.. •plı~ı 

·> l:ap c \ .ı \ ı ı r u· 'ı• 

~ tU\,ı~ \ııı r i,ıı JH 1.111dı·n nı.•Jtıııl ınrlıa 

h.'.;!\ı' lı ı! . l "'•·l 1.ı.: b:ıglan~ ... , tııalı .. u .. "'d7. 

l.· 1 dıır ı .. ıi ı 

s 
kalıp 

s•mlık. ı 

l .. d\ :ı 

k : ' '·" ' '., ,, 
ııı ıt l Ja ,.:11h 

J. ..... /. ' .. il! l 

I 

ı 

tlı·nı r '.ll 'iı:·ı , 1 

... ıuu 

dnı.ınıo 

• • ;. J ıl, ~ lı1lı~ı 

• farr ·tl.ı["lJ ıualısıı~ mu ·,ılı7J ... lt 

çuı.::ıl ptrıııc; 

ı atlet cııı ı\ · r 

B f;idlı İns V"' nıı tın r:ı" ı,rıltn :.,, kılenı r:).:.rııu 1(, ı "'.1.?q ı.·ar~:ıııılHı 

~tiını vl'I itı ttcakıp guııi- dı• İı;ı uılıu: 1111.ılıı· ~11111rii~ıi s.ııı .. uıf\ıırınd ı hil 

m 7.a)ı.;tlc lıırul.t d.le\. _, do:, ı:ılıınur 

i\luh:ırriri: jak ı, ındoıı 

-105-
Vlutercimi: Celaleddin !~krem 

MACERA ARAYAN KADIN 
Çok •ükur 

sa<; alim gelcbıi· 
diniz .. ·r ... 1 r ne 
•)lclU ? , ·cın ılefı 

; şimı"" "ki z • ı 
siIAb beni harlı ""11!5lı.~ 1 
korkumı~tu ... 

.'eldoıı dedi ki, 
~ Mes'eleyi bi

liJor, unuz demek.
.. Tldor • un omu. 
~udcı.. ....... 
jldii~m. 

- 9i ettiniz. Beni opııılyt kalkıı 

C.11 c , ılllurmt·k lazla tjlıırdlı... 

Demek •zi opmiıc kalktı ha. 
Bunu hilmiı ordum_ 

- iıptü de denemez ya... :;iö) k 
burnumun ucuna dokundu... Fakat 
ben ceza mı \'erdim... Suratına c11kaılı 
aşkettim. Kolunı h;lla agııyor. 

Bu sırada zenciler lıir ediyeniıı 
ti.tünde "Tüdoı· " tı gctirıliln. 

!:ieldon mü<lehıi hir ta\lıfa p;cnç 
kı ııa deki ki-

--- F"cvkal:ldc romane:ık, lıir maccl'a 
değil mi ? Simdi de yırrNnı tedavi 
edeceğim. 

Tüdor <ediyeden baıını bldıraı"1k 
söze kanıtı : 

1 kli~i hro •ç>aydım, -dedi z,, 
k.apının.lı. ö}Jc kararla~tu mı~u~ ~ her 
vasıta mefn!dU. Dinamit bile kullano
!ıilirdi'fl 

t~tanbul Yİ!ayeti en1vali nıii' üri «ti 

ropkapı 

Topkaııı 

• 
Burğar. 

lluviıkarl:ı 

1na1
• ·e:-.ı 

ka rabalı 

kuı kltıh;1şt 

11 " be)' 

(, .. k1r .t'~a 

l loc" J J;11-retlin 
h;ıyezit 

• 
!ıiristosta 

sokar.!ı 

\'C~tnl' 2 ()-i 

yeni ıııalıalle J 5 
pastırıııacı çık: .. ızı ·; . ,, 
'a.ıakikalia ı u 
köı;ek kaıa:ııan ı.ı 

111eylıane 8 

• 
mezarlık 5· ı fı 
karakol 27 

lıt\'l 

hane 

• 
• 
• 

ıı '" oıl:ı 
lıane 

dükk:iıı 

lı:ıııe 

• 
ı ·,ıdıkı•\ c:"'rer tga 

llalad:t C\"oaıı , ulı ·rrcr 
ızınlr .J ı 

cuıl:i~ şeraiti muk.1rrcresi ,-cçlcile icarc rnpt 

ıcarııı.u ,a.ı: 1 t 1 ıı 

lır.l 

(l (1 

7$ 

(>il 

g.ı 

• 

• 

100 
·;(ı 

jc,(I 

l o ı 

~clıri 

sc.:ne\'ı 

• 
• 
• 

rıoıı • 
edılı11esi i~in ·!'\ .. '. q')q 

ınüsadii ~aı şaıııba ..:ırniı ilıale'eri icra edilmek i.zer~ nıüzaycdeyc nı edi "ı ~tir. Tal ı>ler ;, cmı nli ıııo -
rııhe ıcıı· k·•mısyom.rıa ı::ür" • .ıU. r. 

Sdd ın ılc·di ki 
( ıllik:. "adı:ıl:ır ~ıiur .. a ~ ı*te 

1">\ )L." o)Lt • 

... J•ın,. ~asır.ırak t..:e\dp \l:rdi 

O halde kabahat lll'mk o~le mit 
Bcniın hu du\ ı:llo i~indc ne dahtitn 
ol:ıhilir? 

Sonra ınindbap ilelmihıop anl:P 
t11 ını. Sinıdi \anı' ı ccrnizlc\ ip hir fitil 
~nkalınl. ~ız dl'. •:ıırcn, ~arg11:111 b:ızıı .. 
bnıııız. 

Bıı c,ıı:1<lu ( .\po-ılc J ıclkcnli-ınin 
ahik ı aklaıtı ını J!ol"llülcr 

J.ın lıa~ınlı 
1 ı, ktıır l \ d-mer ) ~<'midedir. 

.\ lerruhil ıı hak,ın ..• 
Hir \'C\ ı·,·l .. oııru nH·eı·ııh. (St.·ldor1)• 

un «Kla.~ında rah<ıt r:ıh:tt 'atını.\' hu
Juni\onlu- ,.c l>a:-ında da dokıtır 
(\'l'i·mc: ). 

Bu -ı ,ıda <·Lal. .. (~l·IJonJ l:ı ~cnç t 

kız :ıru:0.1ııda ~tn le bir ıııuh:ncrc 

g-c::ç.i y on.tu. 
~inldi anhıtın: lhı acaip dil\ l'i-

lonıın ~t·bchı klnı9 

Siz. 
J~cıı ıni 

ı~:, rr. :-\izin tohatt;ın ~onra aı·a .. 
ını:r.da hil' mlinak:ı~a oldu;, 'l' k:ı\ J.!:<l 

da bundan koptu. Ben ~ize cl:ıha ı:\·l·I 

ce de sOy1rıni~tıın. Burada lHılunu~u

ı:1u1. hiı ~ürü dt·di kod~ıL11 :ı :'chcp 
oltı\lil'. nıahlnl l~tc ·r ,tfor ·Hııılan 
\·iizume kaı"ı bO\ h:nıclc kustahlıg11ıda 

bulundu. :\lı·,·zu hahs <lan ~izin n:ı
musunuzdur. H.1n;1 J.:ailr .l hu Jıadi:'C

dcn '• ınr:ı hurnda h:ılnıa:-~ınız c;ok 
ıntn af ık 0J;1r:ıl .. 

(;"'il\'. h.ız ~ crindrn "u,·r:ıdt 
. c · ! ... ct .. ~di- llurd:ın l:tlklJl e-it-

ın~ '· ır; .J l'ık.ır ht.:niın Jı ~Llİın '> • 
1\<ılnı ., · ıotl' ! 

() hnldc \anıını.1 .. .a hir \ .~ kı 4 

dın hulalıın .•. 
imkanı ı ok'·· 
() hnlılC hı-r l!C\ ezr\ik c ,i 

hcn.Z.n cıldürn1l"tTI h."i.ıp ı:di~or. 

1 liı· te iırle dcp;ıl... llıı da pclc 
fcn.ı olur. 1 kdikodulnrııı ıınunii almak 
i~·in ha~l.;a lıir ç:ıı·c daha \ı.lt' .• 

\c giloi ı 
ı-:, kniı·iz -·· 

•• ~cJdon .. tın llhZI h:ı~rclt•">;1 ik.~ 

k:U1S <lÇ'llllll ·u ( rCll\' l.;ız;ı ~;ı~kın ~:li
J\Jn h.ıkaı'l...c.:a, İ\'İnden: 

.. \calı:ı ACllC •ılay ını cdiyorr,, dedi. 
ı.-al.at iJu sdcı-kı tel,Jirtc ala\" falan 

voktu; ve çünku ".l:uı., ın 'anal"larJ 
hien.bından J .. 11.arını~lL 
~ddon heı cc:ınlı hcycconh 'ordu: 

Ciddi mi söyliyorsıınıır.? 

Telefon: 
\'A/.I iŞLERi 

J • 120~ 
i () J\ ld i ::. 1 1 'i 

. 

' 
1 

il 
:ı 

il 

1 
1 

' 
1 

' 

ı~. 38?2 

uıklit:crintlc \ 

· evri set ain 
Ayva,ık surat po)\a31 

[\1l:RSi. ;J rnpuru 15 k:iıııııı~ ' p· 

.'alı 17 de Sirkeci rılı:ımından 
hareketle Colibolu, Çlıı1>·kale, l\ii 
çıık kııı u, Edremit, llurha~iyc, 

,\il' ;ılığa r.idccek \'e donıistc rncz 
kı'<r i;kdelcrlc birlikte ;\ltunolujı;a 

u~nıyncak.ıır. 
(;cliholu it;in )Rlnız }Oicu alınır 

I.; alı-ıma:.ı: ~ 

Galata köpriı ba~mcia merkez 

ırcntesi. Beyoğlu 2~62 
Mes'adet ham altında llairci 

ıııahrnsada şube acentesi. i~tan-

ul 27 40 

Operatör 
Ahn1et Burhaneddin 

Corah Paşa hastahanesi orcratiirfı. 
l\\uayeneha•ıe: Beyo{:llt Rus se 

f·•rf'lhruıesi lwrşısıııda 348 nuınro
lu Suriye (,,arşısı npanınıaııı 8 nu-
11ı1 iıd.1 Telefon: lk·~ ,J,ı lfJb 

l>Oi\.T 1 ' 

İZZET KAMİL 1 

ı·:nınızı ı:ildi•t. 1 rcıı~i, yeni \T 

c-:.ki l)clt-tığ ukl lıg unu c~a.:-lı tt.·d~tvl 

cdl'r. BAh\'C l\npı, Schıd 1 facı Bt.:1'ir 
kaı·~ı ... ııtdı.:l\i :ıp:ırttn;ında ~ den fı5 ı. ı 

k<1djl" . 

"''mı Saat•iıt ilri:ı tarı/'c:;i 

S"ııtiıni Kuruş 

(ı ıııcı :;;dıiicdt: bir ~auı 25 
~ ınc ı « < ~ 50 
4 ~.nciı • • (( 80 
:ı üncü • « « 120 
:ı inci « « • 200 
1 inci • « • ~OJ 

l'elgraf: İslanbul snnt 
il'ın ıı,ı:•lll'\l)ttıı ;ı dik. al \ ı f~ (. 1-

' ık ;1 l><:r.ıber ı;' i•1,~u:.,t1 

1111..~iıı.~ct J 1hııl ""·oıı, .cı .. 

ı 7.l'İl'n1 , ~de c: tışar eden hfıtıın 
v: ıı:arı·ı ( ... kkı ıı · alıfuzdıır. 

1 bone şartları 
\'ilawdrr ıçın : St'llClik 110,ı, aru 
ay! ık <J{A), ti\' aylık ">011 kıtruştıır. 
~ ._.ıteL1İ ı ııL·ı n I eke~ ·er için S(·ııcl i~~ 

. ıoocı, allı :ıylık HıO~, üç ap~ 
'10~ hnış•mr. 

;.:ıhnn .ı J.J ~:-

Ta/:ı•iuı 
( ıüaeş • ~ı J\ ~ş.ım 17 u ... 
(·,J:e 12 ~ı:~ Yatsı ıs ;ı9 

1 kıı ı\iı l·I -ı•ı inı ak ~ .sıJ 

(ıJ\l:( lJhJ. 
l ~hık l~ir ~liklıt, ··:'eldon,, un ; cı-iıı

dc haşkaıı ol-oydı nıuhal<kak l i c
' inçrcıı tilerini çırparclı. 

Jlnlmt o kalbindeki ııihnycı.iı se-
nnci lıclli etmedi; 'o <İ•di lfr 

- Heni snhiden ~ı·iwrmccsım, Jaıı? 
- l )h! Dnvid ... 
::;,klon ı:cnç bzı 1'olbrınm arasın& 

aldı; ve ı~«·µ.-sünc ha~Ltrdı. Sonra, ut:un 
uzıııı, kızın ı:uzkıfoc daldı: Bu ğüı
lerde, ııltın bir ışık parliyordu .• 

Scldon h:ıhtiYAI' )<1zın kula~ına c~·i· 

kr<·J.. Cll tatlı SC>i[e foıldadı: 

- l lemen nil<fihımızc kıyalım ol· 
ıuar. mı? 

Genç kız bir guyercın gibi aıunis 
cevap verdi: 

- Hızının se>·ı;ilim .• 

-~-
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7 de 
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Sür'a 
ruzg 

4 

A 

zun 
dil 

tic 
• 
ır 

mu 
içti 
del 
ita 

" Ilı 
rıı 

IOı 

iŞ 

.ı 

lı 
r 

lı 


