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Dün fe za o du, üsküdard bir amele, degirmen ç 
a apılarak müthiş surette ezildi. ve öd'"' 

Süleyman ağa 
zehirle mi eı

dalanırmış. 
I 30 sene ) aşa) an 'e o zamana kadar 
her gün 135 dirhem Akstılümen 

\iy~n Stile} man efendinin kabri 
İ~ırnc kapı haricind1.:, küçuk mc-

2arl!k cadd ı üzerınde eski hir tur-
:bcnın yakınında h, uldu bir mezar 
1ıı,ı üzerindeki kitahcde r.u satırları 
okuduk: ,. 

c:Yevmivc 150 dirhem nksülümen 
'c af)'on <'ki eden '<' ı 3 5 'aşında 
'cf.tt eyi<'} en Süle) ınnn , fcııdirıiıı 
nıhııun clfatiha ... s 

Polis ikinci şube ın d ır0u \tn Jı,.,. 
de ~111 garip kitahc} i ~ün:rt k l>iwıı 
t;~lıı hayrette kalını, 1 )O Je~ı1 )O 

dırhcm af} on \C n .;fılüın<'n ) İyenin
zclıirlcnJiği lıakikııtı J..a~ısnHln mer 
hum Siılcynıaıı · cfcndiııiıı lıem de 
1 '.)) } n ınn kad.ır hunu talı:ıınnıül 
ctı ıış olmıısı, doğru u lınp·ct cdilıni
) <'r k şey c.leğıJ 

Bu ınünn ı bctl..: lltkik { tııl.:. İı.t;ın
bulıln Türkler arn ıııdn ,, ) onk<'s kim
se he men yoktur. Arm;ıra ccnt;IJilc:r 

nra~ırıda nf) o ı r: kenkrc- t ad uf edıl
mel t dir. Buna ınuk:ıbıl hızdl' ('q-ar
L:c ler az de lclır. 

Kokain ipı1la ı nı ıl ı ır kat 
morfin müptclab.nnın ~ ıı g • tılı,e 
artı klnrı hn} rrtle unılm kt rlir. A
r .111.ı, !:ıülermnıı ı fl'nılı)c lıu kıınlH' 
yı )apan bu sn1ırlnrı 1ıir llııfc tlt\C 

rn i '.ı1.ınışur. 

Hapisa.nede görülmemiş hadise,,, 
'" 
Uç çocuklu mahkfun 
Bu zavalh, bir erkektir, 

müdür de şaşırdı! 
Evelki gün 

Jıapisa il c ilin 
erkekler kts -
ımna sayam 
dikkat bir m< -
lıkıim gelmiş
tir. l lapisanc
dt~ki maltkıi -
mlarm da mu
cibi lwyrcli 
olan im ma -
hkiimdal.-i ga
rabet, çucul.lu 
olmtısult r. 
Mahkıim la r 

/Jir f Jt'CC ll !J ll
r/a rl.-e11 coruk 

aülrmwlan isi
lcrek irkilmi
sler. ve bir 
mıiddct bu a!i
lamalan din
/em i ~terdir. 

~------

Erll•si gtin 
hadiseyi ia/ıJ;ik 

llapisam'!JC yeli rilcll Halepli malıoi'wı 
coculdarmdan ikisi ile- l1eraber 

ellikleri zammı, o gece hapi
.w111eye !JC'lirile11 yeni bir ma-
11 klimw1 çoculillll'ı ağladı!/mı 
anla nw;/a nlır. 

1111 11uılr/.'ıi111 bir llaleplidir, 
7..evasi11i cerh etmiş. on dôrl 
ay hap.r.;c malt/\ıim olmuş, 

Jakal malıktim olunca =t.'l'l'l'Sİ 
kaçmış, ıiç cocuğww im ma
lıkıima Jnrn/:rrnı;/ır. 

.lfalıktim llall'pli lwpisane
yc !Jl'lir"lirkc11 çoc11klan111 
lnralw< af, kimse lmlanwıms 
ve 1ıapi.w11U'!JC çocukları ile 
beral!cr !Jclmiı;/ir. Ru focuk-

/ardan biri lıemiz stil emme
/dedir. Atjzwda emziği lwlm
Sllllll /\11cağmda dolaşan im 
bcdlıaltl yavru ımilemadiyen 
ağladllfz için, ıiç çacuklll ma
hkıim. dit/erlerinin yamha 
/\omılammmş. kendisine ayn 
bir yer 11crilmişlir. 

llapisa11c11in erkekler /as -
mma ş!mdiye hadar ilk dcif a 
böyle cuculdu mah/\tim rıel -
difF için lwpisam· nııl.dunl 
nasıl ıwu1111ele !Jllpllması icap 
ellifiini mıiddei 11mımıilikl<.·rı 
SQl'lllWjfllr. 

--::::---ı=:==:=:=:===:===:====~~==:li••E:~~========:;::=:;======:==::=~_._--

Talih kapısını çaldığı halde,,, MevJ,uflar 

IHI@ rf@lffi® 11il~!f@@n~ Bu ~ ?m~ t:rl"ye 
U .. steıı·k hır· 1 ın temel ,ll<'ııkujlar ba/;/imda İs/intak 

Juikimi larafmdan ian:im 

Y~phrııııya mec r ol ' lJl' malıkcnu· riııas ·tıiıc tcudi 
~ • edilen kararnmİıenin tcikiki 
(.;nlnt.ıda bir 

ha~ iclcn tn)) a
n pi) nnko bile
ti nlan l la n 
dendinin ( 8 ) 
~ a:;m<l:ıki ç >cu
tU lh an, b.ıb,ı
~ının biletini cli

J1c geçirerek tut
l alla od ın ka· 
ı)ı ınn ~ npı .tır-

rni~, hu bilete- ...... İlll~illllliilif.m"1m.miıl~iıaı:aılı•1111-•--1111 
ele (ıo bin . . 
• . ıkr 11111) c 
a~abct ctmıştır 

1 la,,an efendi hHct· d 
1 ara, a ur-

Hın, C\ clki sabah C\ inin· k 
,;alınmı~ barı gelnı~, ne içinapıc~ 
Jip ikramiyesini almadığını s~r
ınuştur. Tam 1 tasan efendi 

- Bileti ka} hettim! derken 
oglu eteğini çckmi.,: 

- Baba, demi~, ben onu h.a 
pıya ynpı,urdım! 

1 lasan efendi, oldukça chem
~İ} ~tl~ bir sen ctın miftahı olan 
bılcttnı bulduğuna C\ inmi,-:, fa. 
kat bu SC\ inç çok urmenıiş, zi-
ra gidip bileti yapı-:-tınldığı ;erde 
tetkık tttlği zaman çıkarılma ına 
iınkAn olmadı mı nnlamı:;tır. 

mc~ ll'i
) ete du~ı:n 1 Ja,an dendi du~un
mu~, taşıııını;-. niha) et kapının 
bu kıc:mını kesmiş ve yiıklcnip 

dün doıtruca hayie p;itmi~tir. 
Fakat ikinci bir ter likte hura

kmı~ baH: 
\ ,ıllahi 1 la-.nn ckndi. hen 

·na ,...ddijtim 7.< man hen uz lbtc 
çıkmaını tı. 

Bu ~un lbtc inu~r etti, .enin 
bılctc ikrnmi) e dcltil ( 3 ) lira 
amorti i abet ctmh., dcmi~tir. 

Bu mnklı~ ttılihinc lanet okm n 
rak e' ine donen ı la an ckndi, 
(3) lira amorti parasını da m.ı 
ranğo.za \ererek kapısını ) apur
mıstır. 

ô,rjfryc kadar ikmal rdiluıiş 
dcfjildi. Alcltfimu: malıimala 
gurc lelki/\afm akşama kadar 
l>il~·rek ı_nculwflarm ta/rliyc 
cdılım·len cnk mu/ılcmeldir. 

Ser eci küçük çocuklar 

Zah t bunları 
ahla s zlıktan 

urtarmıya 
çalışıyor. 

j,ı:ınlıul poli' :\1. Şerif B. tarnfınd.ın 
'erilen omir uzeıinc znbıtni ahlal..ı\ c 
mcmurlan Be~ oğlu, İstanbul 'c < :aı ıta 
cihctlerindt' dolaşan fahişeliğe miı:ıteit 
'c . in len küçük kimsesiz serseri ço
cuk \ e kızların toplanılmasına hnşla
nılmı~tır. 

Bu gibi küçük sinde kız ' e erkek 
çocuklar bir takım ahlılksız 'c sabı· 
),alı l\ha ve kadınlar tarafınd n 1c;
\İk cdileıek her wrlu fcnalıkl.ıı , k 
cdılmrklc b<'rnber a' nı :zamand .... fuhşa 
lcŞ\ ik edildiklerinden hunlanrı akı ahn 
'e ehe\ e) ni tahkık edilerek kcndıkrine 
tc~lim edilecektir. 

Kim.,c~iz k11. \t: crhk ı.ocuklaı i 
hul,umetin nezareti nltında mun:ı' 1 

.ıt \e mekteplere \erıleccklcıdıı. 
ı )iın nkşam !'.irkcci, Cal ıt ı 'c Be' -

oğlunda ( '0) J,adw J,l ıık , c 
ı;dil kız r 11 ın rn . rı t il ' 1 

''lkal:ınmı~l.ırdır. 

Mündercat 
2 - nci sahifemizde: 

Şehrimizde 100,000 kişi okuyor! 

Telgraf haberleri, Polis haber
leri, Niçin?. saat ( ı 3)ü çalar mı~ 

3 - ncü sahlf emizde: 
Günün tarihi, Kari sütunu, Ser
seri hayat 

J.IDft '1iJMW~ffüooo 
Hınstiyanlar nasıl iınti -
han edilecek? -Bir nokta .• 

4 - nen sahifemizde: 
Bir avuç kiil, Karanlıklar içinde 
bogaz boğaza. 

1 5 - nci sahifemizde: 
Sinema siitunu ,Dünya şiiunu, 

Vilayet ve Emanet 

Tevhit edilmez
se yeni bir vali 

Qeliyor 
Emanetle Yilayetin tevhidi tasav

' urlanndan sarfınazar edilmesi lehinde 
bir cereyan vardır. 

Bu takdirde Muhittin n. in Ema
nette kalarak Vilıtretc esaleten diğer 
bir zatın ta~ in cdiliccjti sövlenmektedir. 

Emanetın davası 

Maarif müdürü Haydar bey dün 
kendisile görüşen bir muharririmizin 
suallerine şu cevaplan vermiştir: 
- Millet mekteplerinin adedi (2500)e 

ve buradaki talebenin mıktan da 
( 100,000) e baliğ olmuştur. 

Her tarafta halk, kadın erkek faa
liyetle çalışmaktadır • 

Bir kaç günhik tedrisat semere \'er-
miye başlamıştır. Hiç okumak yaz
mak bilmezken şimdiden kitap ve ga
zeteleri sbkmiye bnşlıyan ümmilerin 
Sc\ inçi erine pa) an } oktur. 

J Jırısti} anlar da kısa 7,ıımanda oku-
) tıp ) azmayı ogrenmekte \'e esasen 
lisanımızı az çok bildikleri cihetle 
hiç sıl.ıntı çekmcmcktedirler. 

J lemen 1 fer gün bir Jrnç mektep 
açı) oruz. Miırac;nat edenleri hu ay so
nunda imtihan edeceğiz. 

l Mnh.ıdı :l ııci ı:alııfeılı·J Ali Haydar B. 
1\lar} o Serra - Şehremnneti da\ a ı 

o ., ubata tnlik edilmiştir. Hu talik 
ke fı) eti emlnctin talebi üzerine 'akı 
olmuştur. Lrnnnct bu do\ a hakkında 
JıiıkCım1;ttcn bazı c:ualler sormuştur. 
Bunların neler oldugu hakkında sıkt 
bır şckılde ketum da\ ~anılmaktadır. 

Kadınları çalıştırma. yurdu 

it ii ®~ 
Un resmi 

l ·t·rtlen malumata !/Üre ım 
illı;ıl rl·~minin ( 11 ) lmruş 
( !,O ) san!İmdeu (6) kuruşa 
indil'Hmcsine pek ziyade ilı -
iimal verilmekfl'flir. 

Müessesenin bazı şubeleri 
çok raQbet gönnektedir 

Teb'id edıten iki sabıkalı 
Bir çok vukuallan sabıkalı 

arap Kadri ile nrkadaşl ar -
ıwoul Ali, Jıidematı nafiada 
k111la111/ma/, ıi:clre Zo11911ldak 
kömıir madeııleri11e sl•ufa·dil
mi ı;ferclir. __ .., __ 

Su ve hava gazı 
lfaııa fıa:ı ve s11 sirkcllcri

ni 11 yeni tarifelerini tespit 
elmef.· u=crc, lctrifc lwmisyo-
1111. cımwrlc:si gıimi luplana
ctıldll'. 1 la11a ga:ı Jar~f elerin
dc· ııck rıi:1 ft>n=ilıil ıimil 
<'tf ~ rd.'/ ·di r. ı, . ,. ılı~tırma , ıırdıı idar c h '·uı ~ ı· i, lıJ, ınu ı ç.ıJı, ın kttdınlar 

1 
Ç. 11. 1. tar:ıfınd:m kını e iz Tıırı. 

J,:ıdınlnrının çalı~arak mai ... t-ıle~inı ıemın 

A 'M'J' '7 etmdcri ın:ık adile açılan ( K:rdınl:ıı ı 
1'"' I~ ç.ılı~urına \urdu ) gun ~cçtıkçe inki· 

şaf t:tmcktcdir. Bu giin ~uzdcn fa1IJ 
~ zı~ kirnsf"siz 14'dının b:ııı~rak ha~:ıtlannı 

1. 
~~------ -. 

43: REJIN.\LD l>E'.':~l 44: CO. l\RA \ ' I OHD 
• incın:ı meraklıı:ı kaı ilcı, .ı /. için ) eni bir r .. :ısabaka 

nçtık. Omz kadın \e OlllZ erkek re mı ko)acağı:ra 
Bunl ır ın içinde kııni beğendiğinizi bize bildireceksiniz En 

ço!, L. ct'ılen kadın \ c u er~ ek artİ<;te rey\ eııni, olan ka 

ı ık ""1. ar.ı,ınd:ı çel,ilccc. ... kura\ ı ınutcakip lı nnc.ıliğı 

lia1. ak .1ata şehriınızin bu) ük sinem lannd b r ın 

(ı, a\ k al ııc .. ı, 'J..incilıgi kazanacak zata • ık bone, 
uçunc ıdu1 onurcıl\ a !,adar (1 )er 3\ !ık abone \C ıleceklir. 

J ler ~un ilk .ıhif:ımızda bıılac ıız k p 1 n l ırıktıı ın 
, mu lı k .ııııı nılıJ\rt lıulılıı~ıı gurı lıır t.ııH ın u tu-

ı ı ıizı , c a<ln .;ınizı ~ u.ııı k {'ıt f ıl.ı lıc~cndiğiniz 

ı ıtk ınıı '" rrıi il lıırl kı IJıt._ ~{ıııdn 11nı1.. 

k:ıımndıkları 'urdun .-imdilik çorap, 
dukuorn 'c· .kutu uııalathanclc.ri lıa~li' 
l.ıalİ\ ctıc hullınmal-cııdır. ) urt. çorap 
\ c do\..um.ı i, terinde bazı tnahhut
lcı · de ~irerek .ınu\ atfal olıuu~ halk 
iıııalut.ı J,ar~ı şa) anı şiikran bir rağ-

bet ı;u:ıtcrmcktc bulunmu~tur. Kutu 
işlerincde ~ekerd 'e eczacılarımız 

tarafından r ğbct go tcrilrnektedir 
) urdun ~uıi bın:ı.;ı Ak ara' Ja inşa 

edılmcktc olup uç 3\ J,adar ikmal 
l<lılccck "' :ı'ıl o zam.ın \ı en 
miıhım inkı,nf .ı m ııh r olac tır 

Elektrik ucuzluyor 
Rlek!rik şirl"•li, ahiren la

rijt•sindc lcn=ihit yaptığı ci -
Jıctlc cvl'lct.~ talıaklwk. ellirdiyi 
fial farktm abonelerine iade 
l'lme/\tedir. 

11- Soı, Saat 

SİNEMA MÜSABAKASI 

(!1@][!][!100@] 
i im ve odrcsı 



s ' 
Pi.yanlco talihlileri ' (2 ;;<}) 

endilerine İ a- r 1 OLiiTC"rrf 

m .. ısacleı e ·ye çıkan iki ke
apçı ne va ış? 

n 

Araba, tramvay
la ça.rpıştl, bir ka~ 
dın başından 
yaralandı 

61' i zı 

il dd 
lcrd·r 

t 

e ırc\, 

dıp a ıın 

\plllll b t ket a !arı 

"• o da :ş 
a g,. 

lfaçak{ı faka 

Boeazdan girer
ken yakayı ele 

verdi. 

Gal taıla ı,. • ı ta 01uran 

b h d il kırın a ab. ı ile 

lk rl<cn a ba J I () numa 

r ı ' çaıpı•nu , Fatma hanını 

yer do ek lı mdan ı lanmıştır. 

..ı\rabu kı'-'mcn h· ..,ara ultrumışnr. 

B r adat daba ! ... 
SahrinL., idarr ndckı aral:'ıı ile 177 

num alı tl'llm\ay ııraba ı dun müsa

deme <tm <!erdir .• \ıat nın ön kısmı 
parçalan mı tıt. 

Bu da :r kaza 
Ka-ııııpa,ada )Ol r .• e "" l lasa· 

r r Y ıısufıııı id ı 8408 

nuwaralı orı mobıl arr mı • 11.ısan 

ı mdan c mmlT ı ı ıımme mc:cruh 

, lmu tur. Sııı r k.ı! · ·ıınış. mecruh 
llcyoğlu ha• c ın~ ' u ımı tır 

2;;0 I .... i ra ... 
nadolııh:san !<!kinlerinden Ahmet 

efendi dun Calatad•n j\'CÇ<r ın maruf 

<abıka'ılarılan Rcşaı.n mı dı~er ı eş et 

ıarıfınıl:ın ?50 !im ı çalınmıştır. Yan

kc~ici clt·rd t cdilıri.~rir. D sabcıh Karadcnız lıoğazmd:ın 
bu)uk bir !az 1.1ka ı Ru lll2t 

muılırı:r mot r! · ıar:ı 

ta ıp edilm· 'c ı.tk.amn ıçınde 
urda isp rtn ile açak ıgara 

~,,, .• r:rıo;-ık mu 1 dil 

Köylü kıyafetin
de iki sabıkalı 

Fransada akade
mi cinneti 

Zatme dun, uzun hır mudt!ı nen 

he i aı am•kn oldal';tı m şlıur iki <a

hkalı11 ı:ıkalamışrır. Bun lor , evzal 

ile 1 lusamctündir. ·ah kalılar düıı ak

şam Sult hamamında bir mağazava 

mu t ri ıf tile gırımşler iki tabanca 

aıırm da ı kalaıı 4rılır. llır 

ızl :-ın ıız mış $akall•n rıraş cdılincc 

\C ar alar ıdakı kodü clbi-clcri çıka

rılınca bunların aı anan sabıkalılar ol· 

dµğu gı rıilmusl!lr . 

Fransaıla pek çok olan 
ak"<ulı:ıııilcre yakııııla lıir ye
nisi ilıiı•e olwwcııklır. JJwıwı 

adı: <' Flatelist ııhuleıııisı • ılir. 
JJıı yeni ak11dcıııi pııl 111< r11/,
lıları /ıırııfındwı tesis olıııı -
mıı~lıır. Hıı akwleminin <le 
40 daııııi <i=ıısı ııe 2-1 mıılıa
biri olw aktır. 

l•ransm/11 fen, edcbıyal, 

ahlıil. ıyasiyal, lıp akade -
ıııilerindeıı başkıı bir çok hıı
sıısı ııkııdeıııila ıııırdır: .lfi:ıı/ı 

akademisi, Rilarclo ııkııdeıııisi, 
Dans cıkwft>misi. hıiswı akıı
clemisi gibi. 

Bir amele maki
neler arasında 

öldii 

Et sıkmak derdi 
fraıı 1111111 bekıir Reisi <:ıi

mlıcırıı M. Dıimt'l"!J yıl başı 
ııııuıascbelilr keııdisine arzı 

tel rihil t·ı!ecl'k bıilıııı bıiyıik 

meııııırlarııı t'ilaiııi sıkmak 

daclimftn kıırlıılııuık içiıı ka
bineye ıııııracaat t'Lmi~! Çıııı

. kıı yıl başı mt'l"asiıııinde Rei.~i 

Oum/ııırıın. ellerini sıkmak 
nıeclıııriyelirııle ulılıı.ı/ıı ::ev11t 
2UOIJ deıı fıı:lwfır. Hcisi Cıı -
nılııır im ııııi<lıld ::mfıııda 
lıer liesııı e/i11i sıklıklwı ba.~ka 
lıttkese lebessııııı riıııck. lıcr 
kese ıl/ifal <'imek lllt'1"b11ri -
yel irulcdir. 

1/. Dıııııery bıı bıiyıik :ıı/ı
melluı kıırlıı/11wk ısftoıııiş ııe 

nıtrasiıııe yırlm: kııhiııe ıı:a
sile diploma/lıırııı 111• pcf· yıi
ksck :cıııılııı işlirukiııi iste -
rııislir. 

Dün ü•kudarda ıtiı !er ürpertici 
bir koza olmuş, zavallı bir amtle 
kendi ıni makincı c kaporm~ ve par
çalanmıştır. 

Bu amele Paşa limanmd.ı un fahri· 
ka ında ı;ıılışma!..u o4n (:;5) ya, mclı 
çol k 1\lehmc1tir. 

( 'olak lchmet değirmeni tahrik 
eden makineleri pğfarken nasıl$a el· 
1 ise inin hır ucu makine) e llişmiş, 
.za\:ılh aniclc aru\ahitte makiııc:ıin 

disleri ara .. 1na du muş ve ezilmiş, 

parçalanmış, c•lmu<ıur. 

Silivride kanlı . 
bir vak'a 

Eı dki gece '>ıli" İnin llı,.ados ka
rrc inde l'auf, l'a~ııı. 1 hi>e in. Cemal 
'c ."":ı1ıh ı ımlcrin<lı: k' c ~ arasında 
kanlı lıır 'ak. < lmı <, ne1icedı· Salih 
bıçakla [ lu<cı n, Cemal n Ragıbı ha· 
fif \ c Rıufn .,~ r surctrt.: vnralamt,c: .. 
iır. C'arih derci <ı edilmi'ı. 

Tayyare piyanko gişeleri açık 
Tavyarc piyaıılıo mudtir'yeıinden: 

ikramıyc, amorti te\Zlall ıçin cuma 
~tinti piyanko dıircsıle s:ıns gişeleri 
a ·ık t >lac:ıktı r 

fcf ~ MUHAffilR fı 
t M.TURfWJ. • 

-.').')_ 

Deli kız hayalen bu 
çiheti tasarladıktan 
sonra Hurren1le nleşgul 
olnuya başladı. Gaze- ı 
te idarehanesine vuku 
bulan ziyaretini bir 
daha söyletti. Onun 
kenıali saffetle bu taf
sihitı tekrar etnıesinc 
için için güldü .• raklet-
ti~ri ıncktupların nıuh

te i atındcln şuphe et-
n1ey , .u 
allcrden 

ukerrer su
kusl·ulanına-• 

yı hatırına getirnıiyen 
kuvvetli adanun zayıf 
idrakine acıdı. Hafif 
nıeşrepli kadınlar ara
sında ((kapı nıandalı » 
tabir olunan kocaların 
serdcfteri olnuva cid
den lü yık görünen ~!şı
kına, saikai nıerha

ınetle, iltifata başladı. 
Bu iltifat, İşret n1asası 
basında çinıdil ... , ve-

• 
nıek sofrasında ayak 
nıüsadeınesi seklinde • 

Son Saat 

-==ııı 
. . w 

Siz galı'ba benmle ay [yo smıuz, ayıptır, ayıp; 
taşralıyım diye benimle i:Jfihza size yakı~ma:z;. 

-30- .\'akili: .1. Ceuıulettin 
E 'ela balıçede !!'llılcri FJzinin 

naznrırıa (,'arpınış olan C!oiJart~gız a
damı de alalım. \caba me\ZııııLahS' 
olan pantolon ve •aat go ~bu şalı

s:t 1111 nıttir? Bunu ögre n1ck i~in 

valıt iZ "1r. 

1 la)ır, lu) ırL Aceleye li,ızum 

) ok. Her şeyden evci g •zum uz L:a
p:ılı c lrıruk ahınakt;a ıl~rl)C 'ahlıııak
tı M }Ok. Bf•) le yap.rs:ıl.. alf, 
mızdoki n<ia kala paılatan \li et 
ve ~ ~t••11 r-ft rıJil ı.:: doneriz, ınuli) o 
kadar epey ~e) kl' ot rendim. 

Olur ~ey d<ı;il•ia Tilh Fveı 
h;,ıkkın \l,, Jrın J"İrııli uıl:11 ın lni'İ 4 

\ ctılt f • l'ft.:1d rıın kım old ı .~111111 

henüz ı1p;rcucmedını. Aceleye luz; 
y k, ı lbel 1.u nokt ıl rı dı l mır et 
nıı k .,ır ... ı f' 1 f'fk tılki .. 11 L. lı r l;ı.. 
LıahÇ('\ 4' rt'('nll ol1n atfnıı 1 1'utilin 
O) nı .:ılı oldugumı k. pıt ederek o
lu.rmk hııgii ll '~ıı:İfi.:IHtlİ y~pııuş 

olunız. Btı aılaıııın lıii'ı)ctıni tgn.:n• 
ıniş el .. k t;J. kı ndisnu f'le ~,. ·İnnf'k 

kolay ulmıyarak dıyor,un değil mil 
l laklun var tilki, dognı u lıt"nf lo.uv
\ ('tli, çok kuv,etli elı ~t-.çnıerıı k için 
bir kaı; I..ı~inin lmıına ı;irdıilir. 

- . . ~ . 
llaydi c.ınirn! Kab.uuyılığo lu-

zu.,, yok, Belki m <le ·nılı·n f,,Ia 
kurkııy(.H'"'tııı. Ben 1eni lnlınt·z nıiyiın? 

Tilki elendisıııin lıu italıını 81Uıki 

anlannş gilıi k ıfacı1nı yere eğdi. 
.\L 1' ro:;<' bir nıüılılct <laha dü~iin· 

duktcu. ~onra unUıH.leki .. t) lcri koc.a
ınan hir cü d n1n ~zli güzunc ) er
i tırdi \C lıol ındi 

M, 1-ro~e lıda dahıl olunca lıir 

ınnddrt tt·ı-ı-.:d.ıu oııilndc hı\.ıkkut eJc
..,,k ülıı~e h ta hı u ıkdi kı: 

- 1 lem• ıı Allah tak<iratını uf! t•in 
Zıra 3)t"t zannı•tt1ğiın ı i '\rtJnnıo;c;:ın 

t-ana ıhrrtuı lJütun cchcnıu ınlrriııİn 

otc~lcri az gflir. 
l'oli" hafiy .. -i "iy.ıl~ so,ıeıı l'i 

m,ııı yazı oıla ııulan çıkıyorlanh. 
j\[. 1'.roşe bunları gurüucı· I.wılill'ri· 

ne do~ru ikrlcdı le: 
• ·aS!l e[ı·ıldikr, dedi, talıkihat 

ilt·rliyor Jntı? 
~1iyı-t nıu!'ıtt·lızİ}auc hiı- na1.arla 

nnıhatahııu !-iıüz<lü :;onra Kroşeye ken 
disini ıaL.ip ctıne · ni i ar<:t ederek 
hep b rlıl..te lıalıçcye \'lLtılar. Üç a
danı er ıııı parkta )ılnız 1...ahnca 
~lİ) c:t enrli'ic.' iı;iıulc ~ortlıı: 

;\t Kro~ı: nıaktulüu gırtlğına 

bılar bı>r\lıı olıluğıınJan hab<'fdar
ıııı~ııuı? 

- h t.:t lıiliyorıın1. 

\fo<lanı ~krj adl'kin aca~a zev
C'İı ıı hu \aziyrtınJen haht·ntı.r nıı)tlİ. 

Şa)rt siz kcııJı inf' hir ~··y 
~iiyh:mrdıniz~e hır ~ey tıilıııi~ oı· Jc· 
ııtt>k tir. 

Aeab.ı. 

A.calıa .. ı. ınac.1h.1c..ı ~ oL.. Ru hô)' 
lı·tJir. 

Bu ~.\Iİ} Jile rr~ ;tp J..arşl. ır.da lırnı 

p(_ılı ... lıalİ)r.c..i h{'ıu de ınu;ı\ ı.ni ~t ... 
m ten n rn i nef r·dmıı dıler. Tiu kulı. 
J...ılıalnr mu yiı h.ro .. C:) i hiddcılı ııdir

ıui oltnalı ki: 
tf<.:nt1ih:r, dı.:ıli c;İ?lı.:r f!:tlilıa be

n .it• alay "ıli, ur .. unıız. \) ıptır, n. 
)tp. Ben ta,rulı)ın1 dİ)f• bı:niınlc is. 
tihzoı ctnu·k !'İ h.:rt' ) akışır nn lıiı~? 

\eaıp :ulanıııı lıu lhı.ıı·l kar.._ıııı;ınJ.1 

nıÜ"') ij ~Iİ) tt 'c ınu;ı-.,; ini tııplaıı<lı 

"' mu ıö Aliıct dedi kı: 
- 1 [J ır ı fcnıliıu lııı 'i1ınle 1..:tiC-

tecelli etti ve nihayet 
nıutat olan deraguş
lara müncer oldu. 
Hurrenı, haclegı.'ıhin 
scnıasına başka bir 
erkek hayalinin ha
kiın olduğundan biha
ber, !evli vazifesini 
keınaf ilC'vel hararetle 
ifada kusur etn1edi ve 
n1üsterihane - sabaha 
doğru - uyudu. 

Ertesi uun ınahut ,.., 
nıakalc intisar etnıisti. . . 

T • 
ı ennıan : 

· Ol u bakalıın Hur
rcnı. 

Hitabile Senıa gaze
te: inin hir nüshasını 
tı ıkına uzattığı zanıan 
k tip efendi, f artı ne>--

za etmivorw_ Yalnız modam lerya
t!ehı pd.. I.ilı;iik ya,ıııdanlH'ri görnıc

mckliğııı..z ıtibarile keıulisinin Lan<lri
) e pcrverd~ ettiği nmlıabb.-tten ha
berdar olınanıaınza şaşıyorııın. 

- Pı·kı am.ı ben bu mes'dedoı 

hahrrıbrım elemliler. 
- ·t> Jeıliuiz? 

Elzinin Maba kar~ı muhabbet 
penerJc etııgin<lcıt lıalıerdrnm diyo-
ruın. 

llu takdirdıı na>ıl olup ta bir 
dıl ka ol'iuır hatırınıza µclırM·<li ki ... 

-1 Iatırın1J. ne gylnu·<l;? 
Madam ~leryadekin bu cinıyete 

sthcp olılııı!u. 

..:: dcJiniı, ne dcıli1111? .. 
Oıen c ıl•!l!I !.ir h".ldct buh· 

raıı a tutn1mo ~iLi hagınvor7 ı;-ııırı

n)<ırı.lu. c:u1!4 "ni 11eaıp bir ş kilde 
polı. lıaıııe ıııın - tnne )ürfıyerdı: 
Jcv~un t·ıtı: 

- ~ö1.ünü1.u derhal µ;eri ulınıı ... 
- ~ c<lı·n ~iizlinılt geri alacakıuışım 
- Ya üyle nııf 

Uiı·n nn1c.1 yunırul..larını sıkarak 

poııs lı:ıfİ)"'ınin O•tünı• atıldı. Berck<'I 
vt "in ki Sosten l'iman ar;:ı}a g-ircrek: 

~\ıııan r cndilcr, dedi, Lurada · 
lulhın be:) lcri ~ilıi <lüvii~ccck rni ... i
niı. Hit·a ederim kı·ııdiniz~ gcliuiz. 

<Jjı·n anıra ile roliı.; h.ıfiye"i yum
ruk1aı ını sıkrnışlar birl•irinr. kindar 
na,arlar fırlatıyorlardı. Nihayt'l en 
t·,.ı·I jcn an1c.ı sukıiuet Luldu ,.e 
mf,,;yö livctc deıli ki: 

.\ffi tlcrsınıı n1iisyö~ Lizlcr mes
lek itılıarilc her kt·•teo ve her şeyden 
şiıplıt· ı.::dı riz v~ her ihtimali nazarı 
Jikk:ı.tc aJ ın.ık n1cı..ht1rİ) ı·ti nJc) ız. 

Hakkınız ur mö•}Ö hakkınız 

\ar. ne y:ıpar ını;ı Len h:ıl:ı.zadcın 

olına•ı itilıarilc E.!ziden şüphe ediJ. 
nlt"·iııc tahanıınül ı·tlcnıctl.inı. ' 

Bu iiç adam \Cdalaşarak aynldıbr. 
r~ıoh .~; var 1 

Şehı-iınızoe yı.iz bin 
kişi okuyor 

[ 1 nci oahilcılen mabaı J 
l\lcktclıc ka)tlcdilmcmiş olanlar ay 

sonunda ikinci kur;a dahil olacaklar

dır. 

Türkçe bilmiyenler hakkında 
- Türkçe bilmeyip yalnız yeni 

harflerle okumayı ve yozmayı iı!';rcn· 
miş olan hırı tiyanlar ne yapacaklardır? 

- Bize Hrilcn talimat \e kanu· 
nun ahkamı okuyup yazmıya dairdir. 
Biııahi okuyup pzma ü~renildik1cn 
<onra li<anla ziyade un iırı hasıl ola
cak w lisanımızın •\j!;renilm <i de ko 
layla mış olacakur. 

Ehliyetnameler verilmezse 
·- Dcıair amirleri maiyyetlcrindeki 

memurların yeni harflerle okuı·up yaz· 
ma ehliyeılerini k:lfi giirrnezler;c bun· 
laı ın ehli cmamclcrini te,kif cdehi· 
lider mi? 

Dün gncıcıle gvrdüm, bir da· 
iı c amiri mai~; etindeki mcınudardan 

bazılarının chliı elini kMi gurıniyerck 
chlı) ctnan1elerini \ ıTmttniş. 

Biz vcUkııcn aldığımız emir dahi-
1indc h:ırck•·t tttik, müfettişlerimizi 

ta)İO <:ttik, daiıc amİrlcrilc müşteıı.:: 4 

ken im1ih3n ıapok \C kazananlarla 
k:ızanamı\ anl:ınn j .. imlcrini kendile 
rinc hildirılik. Binaı·nalc~h ha<ka bir 
şey ppmııa hakkımı'- rnkıu-. 

.\famafi bana kaJır,a thlijttname
lcrin verilmesi~ buna moknhil mcmuı·~ 
!arın daha ziıade lcş,ik surcıile faa
!i)t.:tc :,...:\ klt:ri i i tılur 

eden kıp kırnıızı kesil
di. Gözleri, uzatılan 

ınakalenin ne serna
nıesıne, ne satırlarına 
in'itaf etti, doğruca 
inızaya dü~tü, ve ken
di isnıini orada görün
ce eğilip o isn1i, o 
şerefli isn1i öpn1ek 
için dudaklarında bir 
heves titredi. 

Koca Hurrcnı bu gü
lünç ınakaleyi, kendi 
yaznıış gibi nıenınun 
ve ınes'ut idi. l3eşeri 
acibclerin şehkarı, iti
kadın11zca, bu aldanış 
!ardır, bir kısın1 lıeın
nevıınızın kendi ken
dilerini göz göre 
ırörc aldatınalarıdır. 

Efgan isyanında. 
esrarlı bir rol 
oynadı, bu 
mahakkak 

Efoan kıyının uıünase -
hetilı• lPl•Nll' ismi ve şahsı 
ıneydaııa ı;ıkan ıniralay 

( J,avrens ) in, son hadi -
salla nıühiın hir rol oy -
ııadı{Jı tezahür etmekle -
dir. Efyan hududunda 
tayyaret•i ( Şav ) ismi al
tında dolaşan ve Sinvari 
lmhilcsiııin isyanın'ı tahrik 
eden L:n rcns, bü\"iycli 
nıcydana çıktıktan sonra
dır ki oradan ueri alın -
mışl ıı·. Son u<'h'n hahcrh•ı-, 
hu ~rart•noiz adamın 

Bomlıaydan vaııura hin -
dlği vo a!Jlelıi ilılimal 
J\lısırda kahu-aijı haber 
veril nwktNI i r. 

Di{Jcı· larıfflan, asiler 
reisi llaça Sal.onun, talı -
tan kaı·dcsi lehine fcra -• 
gat cdt•n sabık l•ralııı 
oıevkiinc !J<'Çtll('k istedi{ji 
haber vcrilnıckh•dir. 
· Meclisteki istizah 

Ankara, 14 (Hususi) -
Sılıhiyt• vekili, huoüıı Gi
rt•sun mcb'usu Hakkı Ta
rık heyin sordu{Ju üç su
ale şifahan cevap vere -
cektir. 

İkdamın davası 
,\.nlrnı•a, 17 (Hususi) -

nuui.in, İJ;.da ili gaz('ll'Sl 
ah•yhiıu~ açılan davanın 

rüyetine devanı cdilccek
tiı·. 

İran da 
Yeni kıyafet ne zaman 

tetkik edilecek 
Basra, 16 (A.A.) (Röy1er)- ir:ından 

bildirildiğine göre yeni (milli kıyafet) 

kanunu şehirlerde 22 marıta mevkii 
ıaıbike v:ızolunacaktır. Llkin köyler 

ile diğer ufak yerlere bir 'enelik 

mühlet verilecektir. Yeni kıyafet ni· 

zamauna riayel etmeyen her hangi 

şahıs ilk cürmü için nakıi caza vere· 

cektir. Trkcırürü halinde her defa ı 

için haprnlunacaknr. 

Sabık kral Kandeharda 
Londra,, 16 (ı\. A.) - Rc~mi 

lngili1. tcl~it.ilc K;\lıilden alınan ma

lı'ımatta Efğan kralı Amanlillah 

hanın hükumclarlıktan büyük bi

raderi lnayctüllan han lehine fc. 
rngat ettiği ve bunu müteakip 

tayyare ik Kandehara gittiği bil· 
dirilmektedir. 

Anad(ıltı ajan,ının notu: (Anka· 
raclaki Efgan >darctinc bu husus

ta henüz malumat gclınccliği yap· 

tığımız tahkikattan anla~ılmı ·ur. 

Feci ölüm 
Ilrukscl f 6 (A.A.) - Bir pa avra 

ayırma dairesinde roba tutuşmuş, iki 
işçi kadın komıir haline gclmijl;, diğer 
alım a~r sııretıe \aralanmı>ur. 

Başkasının sublünden 
geln1c çocukları evlat 
ittihaz ederek onlar 
hakkında payansız bir 
şefkat gösteren kiınse
lcrin bu halini tevil 
etn1ek nıümkündür. 
Evlat hasreti, diğeı-
kaınlıkta ifrat, coş
kun bir hassasiyeti 
ruh, ve sair aıniller, 
baz1 insanların kendi
lerine ıniinasebeti ol -
nuyan el çocuklarını 
babaca, anaca seve 
bilınelcrinc bais olabi
lir. 
l~akin ha kasının va-

• 
zısını heniı11sen1k, ve 
hele onunla nıüf tehir 
oln1ak, bi ln1eviz ki , 

• 

18 Kanunsan 

Çatalcadaki tahkikat 

İskan müdürü 
geldi ve izahat 

\ i!Ayet ı <. a-
talcadan alıl.• ctmı • Tah>in l\. bir 
muharrııımızc dcmı~t. ki 

(- Teffiz komi ıyonu beni Çilinğir 
çiftlij!;inin vazıı eıi ı ffızıycsinı tetkike 
memur ctmi~ü.(~ittim ~iHdüm.Ç iftliğin 
talibi e\ eli olan J lıçlı Hüseyin 1 lüs-
nu !'fenılıı e telfizinc karar verildi. 

Bilvesile (,'aı:ılca bkıin işlerini de 
te1kik enim 'c iyi buldum. 

.\luvakkal lapolann c>as lapolarla 
tebdili için atikadarlara mürac1.tları 

lüzumu bıld'rı,.,ı tir." 

Belediye intihabatı 
Cemiyeti bclcdi)C intihap faalı)ed 

Se)Ti tabiisini takip ctmek1cdir. El· 
yevm ıruıhal na ınıin'c"iplerin defter
leri lalik edilmiştir. 

Cemiyeti bel diye aza olmak için 
artık eskisi g-ilıı cml~k sahıhi bulun
mak kavdı )Oktur. 25 raşını bitirenler 
intihap olunabilecektir. .\lunıehiplcr 

için de ı aş :l~ olar.ık lahdit edilmiştir. 

Ne zaman geliyorlar 
Vali vekili ve şehremini 

Jılıılıillin beyle keııdisile bir -
likte Aııkarayıı giderı, eıııaııel 

nıektııpçıısıı Oeıııarı ve iılarei 
Jııısıısiye .ll. Ceıııal beylerirı 
cııımırlesi günü, olıııa:sa f e
rdasıııda şe/ıriıııi:::c avdetle -
riııe inti:::ar edilmektedir. 

Grip arııyor 
Şehirde grip rnkuatı her gün fazla· 

laşmal<tadır. Tcşriniovel, teşrinisanaı 

aylarında (J-4) den ibaret olan vak·a
lar k:lnunuc\'Cl Z.11"fında birden 500)ıi 

bulmuştur. 

Müthiş bir fırtına 
Yesıharıilpul (\Yes1lıarılcpool), 16 

[AA] Iluray.ı gelen ( Gertrııde 
Cappleman) namındaki balıkçı '"PU· 
runun kaplanı gemi inin tutulduğu bir 
fırtına esnasinda gugertcyi süpuren 
mürenebaııan bir kişi) i öldürdügtinıi 
ve üç kişiyi yaraladığını haber \CI'· 

miştir, olen taifenin cesedi karasa 
çıkarılmış ye üç meeruk hastaneye 
gönderilmiştir. 

Ynnanlılarıa müzakere 
Atina ı 6 - .\nkaradaki müz:ıke • 

rat halııında )Cni biı· haber yoktur. 

l\J. Papa yarın Tc,fik Rn~tü beyle 

yeni bir nıuzukcr•ılc buluııaı:a!..tır. 

\faınal'i lnırada \nkara müzakerı:lcri~ 

nin neticc'-İ hakkında nikhi11lik mu

harnıa f•diJm(·L tı•dır~ 

Kadının saçı 
Erkeğinkinden kısa 

Erkek Uaf· Iıe/e, çorbıı-

11111 friıııleıı bir tel sııc cıktı! 

Kı;ılııı - //er Jıalde .seniıı 
saçın olııııılı. Benimkiler o 
kwlar ıı:wı ıle!Jil, seııinkiıı -
derı kısa! 

nasıl tefsir olunur? 
Katipler~nin mahsulü 
kalen1ine vazı inıza ile 
edebi şöhret kazanan 
ne büyük payeli adanı
lar biliriz, başkalarının 
yazdığı eserleri kendi 
nanuna tabettiren ne 
n1uharrirler tanırız ? 
Ya sevdiklerine dost~ 
ların kalen1ile ifainı aşl' 
eden üf tadelerin haddii 
hesabı 1111 var?. l{anuJl 
bile bu acip haleti 
hissiveve l<ikayt kala .. 
nııv~r~k ve fikir hır" 
sı7Jıo·ının adını intihal 

~ . 
kovarak nıütecasirlel'1 

haldnnda ceza tayifl] 
etıni~tir. [i\lahadi vnl' 
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içtim ad 
neye karar 

verdiler? 

Fransatla bir taleb9 

na~e-

l 
Sc 1 ~ ı eler z~ rf 11 ,t 

a tnın (Ut ııe i ı ct-

1111 n \' rupd ' ~ bil-
i as a I· -.ıı 1 ..... 1, •• 1• 

.,' "' - )lr 
ço < le k )( gondc r 'l . 
J l ı uı. 
>ll t,t e bt ·r · ra<;.;ınta 

l~ .. ran ızca bilnıi~ t:ı 
l<nnsdc · de ardı. 
Bunlardan hiri de 
bcndirn. (iitnıis oldu-
u • 

t> un1 . ehn~.· _ ı) ri~ ü 

s. n1csafe{ c okluöu 
hald ~ ~ seneden h hri 
bir T'ü ·I u ug-ran1an11~ 

Son Saat Sahife 3 

Dayak hadisesi 

ase i r kolu 
n1e urları ak-
k n a ta ............. at · 

Serseri l&lo '11. 

1RALAA. 

Bir imfilıaıı mcs'elesi Ki11ıdir bunlar? 

·ıesi 

l u i-
Haseki polis nıevki in

de dö\ üldüği.i iddia 
edilen )' usufun nıua-

Fa.kat böyledir. Burada dahiliye nazırı bahçe memur
larının vazifelerinden mes'ul addedilir, maarif naz ırz ise. 

Erktuı züınrcsinden 
oJnııvan bütün dcvair 
rneıı{urin ve nıüstah-yencsi, tabihi adli Hik

nıet bey Ccrra h paşa 
ha tanesine giderek, 
icra edilnıişir. ı \~ticede, 
darp ve tazyik edilnıek 

-- J ı» 1 Jf uhaı·ı·iri: l</Jois Jfuhtefi 
11:1\ 'anat l .ıhçv-indcn çıkm.11. ' 

' ,_t n t, d bu bahçenin tc~\..ıl:m 
h:ıkl..ınd ı dir: /. m. llıınnt \ crırn.: 

uretile Yusufun sağ 
ayağı kangren olnıağa 
yüz tuttuğuna dair 
dün ınüddeiuınumiliğe 
rapor 'erilıniştir. 
.ı'1üddei uınunıilik bu 

rapor üzerine )'us uf u 
döven ve hastalığına 
sebep olan Haseki po
lis kon1iser nıuavini 
ile polisler hakkında 
hukuku un1un1iye na
nuna takibatı kanu-
niyye başlannuştır. 

Ayni zaınanda, has
tanede bulunan yusuf 
ta bir i tida ile kendi
sini döven nıen1urlar 
hakkında daya açnuş
tır. 

Y usüf u döven n1e
nuı rla r hakkında ınül
kive 111üfetti~lcri tara
f ıİıdan da · tahkikat 
yapılacaktır. ı~olis 
n1üdü!·ü Şerif hey de 
Yusuf u dövenlerin 
if adclerini bizzat al-
dırnııstır. 

mı~tıı. 

~ ~luc atı dinİ\c ıd:ır1.. ... i rnkl:ı-:ın 
ram:ız:ın içı hı ırlıkl ra b:ı lnrnı ur. 

1) ru ıunun dn rı dun toplan-
ını~. ılmı ı l' l:lhlaı· h:ıkkındn gelen 
rapoı l:ırı tcd .. ık etmiştir. 

J\am~ci müc •İ 'inin da\ ti Ü/.l.!

rirc .\\ ı up:ı ı ınmla ı mı.karrcr İkı 
t.ıkl c, dul'I h ırchct ctm·~ıerdir: Bun
lar, -ubat nı lı:I\ eunc kadar de\ am 
cdcc k J...onfcrnn ... ları takıp edecekler 

dir 
il ı 'eçtc toplanacak tarihi ed}an 

kon rrı ın:ı Koprulu zade Fuat be) 
ıc:tııak cdeccktır. 

, ı:manctlc :\l:ırİ\o Serra arasındaki 
da\ a (o) şubata ro!ıl· edilmi~tir. 

L sşnk ,cku r hrika'-ının ncrnkt· 
--ını ikmal için mali\ c \ckdlcti ( 1 ) 
mıh on lira tahsi•at ıca .. ı u kabul 
1.ımi~ur. 

~ \ ır Cl a mnhl,Ltnc~i rı..:i i Sabri 
b<') ın tcım iz azalığına terfi edcce~i 

hal cr 'cı ilmektcdır. 

tı. İlk o-itti<•iın gece 
l? o 

Yatacak bir otel bula-., 

ınadını. 

o] rak 
3una 
~fürk 

sebep 
kabul 

i f: ·d 1i hultı\Wl m. 
ld.ırc n l ... r.ıkil hir idarcJir. 
1 k) ·eti fumi) c ... i mutch:ı ...... ı ... Jarı, 

muhcndi ... \.:ri, ba~ tarl.ıri ile .'ıdcta 

bir mcnıld.ct id.ırcsini andırır. 

Bir bakı~a ~iin.: de hura ... ı hal ... i
katl'n t'ir mcmlcht gibidir. \lun
taz.ıın hir kahinc ... i, Yani mccli..;i 
\ u kel.hı da 'ardır. 

:\ludur bu memleketin reisi 
hukumcti<lir. 

Ilarkİ\c na1.ırı h:ılkın ıwthc-. ~ 

tini cdp ıçin dı<:-. mtaki propa-
0anda \ c n.:\..lam i .... lerini idare 
eder. 

Dahili) c mv.ırı bahçe mcmur
l.mıun 'cz:ıifimlc:n mc-;\ıldur. 

'.\faarif rnızırı ha) vanlann gur
di.ığlimliz ~ckfüh.: talim \ c terbi
) el erine nezaret eder. 

Sıhhi) c nazırı ha) tarların ami
ridir. 

Ziraat nazırı bahçenin çiçek 
\ 1.: tarhl. rından \ c a\ nı z man
da ha\' .... nut Lıhçv·İnın ) anı ba
~mlİa 'c ona mulhah. nd),ıtat 

bahçe inın id:ırc ... indL11 mt \ıl<lL r. 
Ticar1.. t n.ı1.ırı ha .... ılat '.ırıdat 

'c m.ı , riF: t lh. ... ıpl.ırın.ı bakar. 

-nfi.ı 11.11.ırı bah ·cd ... ki 'c .ı . 
iti. n.ık i\ eden kuçL k 'ıt mcndti 
ferlerin, 1 a1. \ c kôJ)Lkkr·n çd'-
tiklcri aı,ılıacıkl. rın mcn:iidir. 

Hundan t.ıa ... t...ı tı\ gun ... u1.luk çı

karan ha\' anl.ır n i lahına memur 

hir po'i.., mudt ru, <.hn hay' an
ı rın i .... ım, cin \\: t.ırihi 'datl.ı
rını ı..'-" 'teren ını.:l'ır m .... Jarı ile 

' 
su .... \u nk1.·n· ı ı 1 n cımıru mc ... ·lılı.i 
bir ml • ılık id ıı '- ... i, kLıa ökn 
hay\ anların f ıto..,raflanı·dan 
\ c dol<.h n lmth po .... tckilcrindl'n 

mcHhm:ı ı...dmb •nuzı nin idarc .... i 
lıir lı:ı t, ne, <her lıa\ \an için :t)· 

r ko~u~lan \<l dır bir t.ıhli 1 a
nc ha)' anı, ra 'Lrİlmek için ·a
t n ılınan g1c.lalar burada ıntı:\_\ c 
ne cdilır) bir c<.:za laboratman 

' 
bir ht<ıtı tik dnirc ... i bir hll\ i) et 
kalemi. Butün ha)' anların cin:,
lcri, mcn~c·lcri, ) a~huı, re imleri 
'c bahçe) c girdikleri anden iti
barrn ba .... Jl\ an nhlclld ~killeri ' . , 
sıhhi 'nzi) etleri gunlı ~in ıne 
mukn)) ettir) 'c niha) et kak., 
\ c p.ırmaklıkfarın -=aj!;lamlıV;ından 

mc 'ul l'ir emniyeti umumi) c 
miıdLirii 'ardır 

nıeksızin cevap Yerdi: 
- J~ugün gidiniz, ya

rın otelinize bir oto 
' göndcrt · ) sizi aldırırın1. 

İlk şübhen1de vanıl
dığ1n11 zannettin;, belki 
bütün Fransızlar böyle 
değildi. flcyhat Asıl 
hakil·at bir kaç gün 

sonra bütün urvanlıo·ilc 
karşın1a dikildi. 

hi al.ı\ .ı \ ımlw.,um.ı .... ıkın 
z ıhip olm.l\ .ın. bu ,,\\ dıkl.ı ·ı ıın 
hq' i lllL' -..tttur. \ıh. ık bu 
, .11.ilckri a\ ıı :n rı \Jp.ın .ıJ.ıınlJ-

.ı (ruzır lknmcı J'-· lllLl11tır) 
du1ir. l~h.: .ı .ıd.ıl i l.ırk \. nı1. 
bund.ın ib.m.:ttır. 

Bu ku .. uk. mcm lı.:kt.:ti 11 "t '1 ık 
\ c cackkkri, \ani b.thLLnin ) ol-
1.ırı ter tu11i1.Jir. him..,c \1..r...: 
Lil ufak bir çop bilc .ıtnı.1z. Bi.· 
ı,İ~ck l\op.ırınaz. 

b.ıhçcdc ,1\ m.:,1 bir sinun,\ bir 
çoı:ul\l.ır i~ın ),um p.ılKcsi, gl.:nc 
1ro.=uhlaı ı in 1 ukl.ı ti\ .ıtro ... u, 
il,i lok:ınt.ı hir k.ı..; g.1zino, i ,j 
bil.mlo <-,ılunu. bir l'tı) uk d.m.., 
s.ılonu, ha ncfc-.. alıst.ı ,\\.ık 
l..ıbı b<>) Jt.ın \'C .ı ıttc bir tır.ış 

ol.m millet iı,.in hLrhr 'c boy.1cı 
s:ılonlan, 'dh.1 ıl sab.ıhl.:Yin 
1-,ıirip al\~.1111.1 J,adar \ .ıl\it gLÇİ
rl.:\..cl, lı.ılkın hütuu İ'>tİr.ıh.ıt 'c 
ihtİ) .ıçl.11 ın.ı tcl\<ıblıl c1.h.:cd, hı
tun tL-..is.ıt l11l vdan.ı gctirilmistir. 

l\u1rul. ~ollcı ind...: h.: bi) c L1.tıL 
mi5 um .ıhl.ır n.ıri l 'c nu min 
( ku~u ku~l:ııilc b1.: .ıbLr) uzakr. 
1 kr l o c b,1-,"T)ı'"l.1 t \ u-; },ı..sl. ı 

...,j1.i 1 .ır-;ıJ.ır.. .l:-{:t.,.I ı ınd.ı bulbul 
kr ot...r.. Suıı'i ~· t'll ) mi u,.l..•ı; 
1 ,ı '.,111.ırd:ın .ıl,.ın JoJ,ı.; dl "ll-

1 ınn l,ypuklu ın.uv:.n .ı ı '\.: ku-
l/.~ ııd.1 'rl }, t ıtJı lJj :ıJı Pk \ .t 
rat.ın l '\'-İ/ .... ıı ıltı-.ı k.u·)r-.111(1

,t 

in-..m d lll.: t.lı ihl, rinde i-.mi 
g1.:\-cn (.\dt. n) cnnd ) ılıccld inde 
, ,,s.ıdıgı hı..,..,im: 1..ıhi p olur. 
ht( \rj nt"n hJ\' ın.ıt b ıhçL i 
Sin~ li ·1.ı 1 ,jJ ıtını ' ız. h n t,.1 \ -

n ihtİ\ ,\rı lı.ıtır.tladını: beni tm 
b1.:.., cn1;; \:\dl i m. /1\1.: ...,urukli · 
\L11\ebundis Lıh~c. ı·nun .l-.İ/. 
zr\ ,ini ar.1d.ıki z.ım.mın u1.un
luhun.t ı .ı;..,m1.:n takrnr '.1 ,ır gil'i 
oldum. 

\' ıb.ı .. \i \ .ıı 

<lcnı ini yeni vazı<lan 
iıntihan ~dildil~r. )·al
nız İstanbul YC nıülh3-
katında iıntihanlarda 
n1uvaffak olan ı ,l ou 
nıcnıura vesika Yeril-
di. İnıtihanda nıuvaf
fak 0I1111yan cenı·an 
:-,:->-00 ınenıunın isinıle
ri <le ıncnsup oklukları 
dairelere ve dairelc
rin('en de alakadru· 
veld\letlerc bildirildi. 

Göriilüvor ki, inıtihana 
girıneİ11iş nıennır kal
nıaınış, fakat Vali, 
nıuavini, inhisar U. l\1. 
}eri iıntihan olunn1a
n11st 1r. 

rraliınatnanıeye göre 
bilakaydü sart bütün 
n1cn1uİ·ini devlet in1ti-
bana tahidirlcr. 

l)eva ir crktunınn 
iıntihandan n1üstcsna 
hu1unduklarına dair 
talinıat.nan1cdc hiç bir 
ka ydü sarahat voktur. 
v,;kıa devair .., erkanı 
lüinıi1en veni yazıyı 
biliyorlar, · ınuanıclfıtı 
kendi ıncs'u' y .!tleri 
altında yeni yazıfe tcd-
vi r ediliyor. 

Bu itil;arla elılivetlc
rinc.leı1 hiç ~liphc., yok
tur. Fakat talin1atna
nıe ahkan11 herkes 
hakkında scvvancn 

• ol 

Apandıszt tehlikesi 
B hastalılda ölüm 

tehlikesi ne derecedir1 
Apwıdisilf crı aclam ulı7r nm, 

dlmt•: mi'I İşle Cerrabpaşa 
Jıaslwıcsillill !J<'l'tll aya ait 

' islafolikindcn 1tldı.t/11m:. raka-
111/ar bwıa ıır:ılı [,j,. cl'ı aplir. 

Gecen ay ıcimle Jwslancyc 
.lpamfisil ı ( Tijltlluı ( ii ) 
hasla yclmiı.;. bmılanlan ( (İ) 
ki"i <,fllwşfllr. 

Aym m11<ldt l :arfu da has-
l<lllt'!ft' fıflk l't' insulmlt cm'< -
dan (1.>.,) /ıasla u11·miş ı • 
(i) J." ı l' fal dmis.ir. 

Aıu ak l 11 Jwddi:aluula 
olw ıı l 111 t i J > c.l ıw m ıa sı lı b m 
9cldi!/1 . rıyh•nı il ha iıllıkfor -
.dan ı jtti cde11l<11'İt1 ar/ti, k ı-
rlartlmalurı i111J.:du:ı. fıir lıı le.: 
uclincİI e /,aclar tlııMora 11111-

raca< I lfmi !J< il ı esasen 
olllm Jıaliucl /taslan •ye gri -
mi:; o'aulm· l ı t 111d11!Ju an -
/a.')1[11ıaUwlu. 

Bir devri alem seyyahı 

Vazife başında 

Ölüme bi e gale
e çalanlar vai'. 

tatbik ediln1ck Jazın1 ı 
de«.ril nıi,·di · divenler 

b .1 ' .! 

11°at a hı, ınc. ... Jcl, nıı..hııbbc.tir 

lHİ\ uk hır miglı olm k uzcrc., ~eçen 
!erde, .Bclçikatl ecre\ n cd\..n hır lu 
di lC!t:n hah cdılmı·ktl.dir -

Bclçikanın C:ınd} ... chrindc bll\ uk 
bir hon .. cri ıdarc eden c:;cfin uıcıinc 

birdenbire fuıalık gdmi., , fakat h:ılk: 
),on er orta•ınd:ı ip ıvu b1raJ..m:ı· 

m:ık için ıztmıbıı ı ) ı.:nıni' , giııd biı· 
" :\lar~ fünchr ., çalınıs fııkat parçanın 
hOnuııda r:ıhat .. ızlı~t galip gelerek ol
<luµ;u \ere ) l' \ rlarııp olmu~tür. 

di. Bu hadisen~n üze
rinden on beş gün 
t>·eçnıişti ki İstanbuldan 
iki nıektup aklını. 

J3unlardan biı·inde 
kardeşinıin vefatı hil
dirilİJordu. l)di gibi 
olnıuş, clinıdc, kenar
ları kırn11zı bir ınen
dillc göz yaşların11 si
liyordun1. Bir taleb~ 

de yok de~ildir. 

Jımnas11K mu~ameresı 
l~ugün saat 14 te, 

Çapada Bedeni ter-
biye nıüessisesinde, bu 
ı11cktebin anıeli sah~
daki nıesaisini g-öster
ınck üzre bir jiı11nas
tik n1üsan1eresi veı·ile-
cektir. 

taıl1arı aldılar ve o·it-.. -;, 
tiler. 

Bu son had ise bana 
fena halde tesir etnıiş
ti; esasen « nevrapati » 
de vardı. Asabi bir 
buhran neticesi inti-
har etn1ek üzre iken 
kurtuldu n; Ye ınenılc-
ketinıe iade ettiler. 

Pari.. c geldir~ı, orada 

kil ıınet c 1 at1.;tmL ı ..:. p '- .. kmcktc 
dir. imdİ\\.! h.ıd, \mcril,.a, ~ki -
"ik.t.,' O trnl) ~ \eni Ci ıc, lla' a~, 
l 0ki, ı ·ılipin ad, J.ırı. J p n) a, (in. 
1 lindi <;ini, , ·, nı, 1 i di-,t ın, 
\rahi n 'c lr:mı dol. ,mı"nr. 
Aılllxikanın L<' \.ıJ lcs .... chrinc 
'anlı~ ı.ı:un (2::\00, ı.ır al~ıca.k-

mı..-. 

.. 
iş arıyorum 
)

1 edi s ·neden beri 
«l)aktiJo)) i~lerile nıeş-

' gulün1. l~anka Ye ınuh
telif şirlpetlerdc çalıs

tını. Bilcünıle ınuha
berat işlerint; ve sair 
nıuan1elata ·ü!nf 'e 
veni harfleri ınükeın-., ' edeıni 'eccklerini söv

li~ orl~rdı. l'ç ~. lik ı;it"' 
dolasnıa neticesi ola-. 
rak kcn<lin1i bir otele 

Uii· gün bir hatıra\ ı ı 

ı tezkfır için talebeye Fı:a
nsız bayrağı üptürülü
) ordu; sıra hana geldi 

. 'a111n1a vaklastı Ye ., ~ 

ü~rendinı ki l ardcşirn ., 
'ac...n f)I'. e az zanıan 

nıclcn oku ·, yazann1. 
Yeni "rfırk cdu1 birin
ci JcreCt'( e C li~ etı n-

at tını. 
1-r rcJz istirahat ettik 

t<>n sonra heni ilk dü
şündüren şey şu oldu: 
" .\cdba 1\"ırkü hala 
<:~kisi ,gibi ıni tanıyor

?> 
u şüphenin bir ha

"ikat olduğunu çok 
gcçıneden öoTendiın. 

t 
. /::') 

~r esı o·ün 111ektbin1e 
• . h 

gıttıın. ~tuhteren1! di-
rektör ~1.Pera; kağıda 
bir nazar bı]c atfet-

o güne kadar h 0 ni 111 

l . ,.,.~ .. ' I l 
)Ir ı tffK o c uğunıu 

bilnıİ\ en 'okt.u. BaY
ra •l bana· da uzattıl;r 
Haklı hir isyan ettinı. 

- Ben "rüı küın ken-

di ba yrağıında n ba. l"a 
bir bayrağı <>pen1en1. 

Bu ha)·aketinıi. Fran
sız ha yra?>·ına bir ha-... 
karet gihi telakki edil-

sordu: 
- J{oınunist nıisin? 
~a~ırd11n. } avretle 

ceYap vcrdinı. Çünki 
bu kelinıenin nıanası

nı daha dün öğrcndinı. 
lfavır! .ı. reden ~;or-

dunuz? j 
Ce, ap vernıed~ ve 

uzakla~tı. 

Aks~ıın odaına dön-• 
dünı. Gece~- (:! J. )te po-
lisler geldi, odaında 
bulunan '"fürkçe ki-

. . 
·onı t Ja ınen k'<ctin1e 
iade edildinı: Sinıdi ,. 

düşünü ·oru· .ı. acaba 
bu haJln ınes·uıi, eti 
huıde n1iJir? Ve. hu 
haşınıa gelen şey nedir 

V cfa orta n1ektebi 
ınezunlanndan Sulev-
man Pehıni ... 

S.S. l)o~rusu sizin 
bu basını.za gelen ha
diseden li.t. e bir şey 
anlanıadık. ı\lakadar 
lann n .. ızarı dikkatine 
'azedİ\ oı·uz. 

111Cl11 ' a r<l •. 
c.:n · 'azı 111akiııe -

L in('(, son siira le ('~ h
l ~ah. r.. ( ror nt: ) b. r 
(!aktilovunı. \ tdin1dc 
.ınülıinıw nıi' l''~t sdcriı 
~on~er i t · n1e' cut

tur. İ"' ,ır. oru 11. höv-
• w • 

le bir n1enu1ra ihtiya-
~ı ı anların atit ki 
adrese nıeki up ) aznıa
lan rica o\nnll". 

Son ~aat gaz<.:tesi Ya
"ıtasilc S. 1 ~. lanın1a 

G 

• 



• 

" ıse 
Rıısçuk ta benimdir. Yarın devlete bir hal olup fa 
i~ başa kalırsa elimdeki toprağı kimseye vermem. 

--f'ı'-

Bavraktara anlattı. var tıvanlıklardan hi
Bütün üvanın kulak- nnı ~1u.:;tafaya ·a'd
lan kiri)te olduğunu, edrken ~er ta vin etnıi
lıer taraftan n1el·tup- vor, bil'akis nıuhteı·is 
hır alnıakta bulundu- ' ~ilahşo··u kendisin" 
ğunu, ~akında dünya- hcndet:~ıck enıelile o 
nın delriscce<rinİ -;ÜY- ayanfıgurın İstih:-:.alİnİ 

Ô• h -

ledi: bir takını şuruta tabi 
- İşte -dedi- J>azvant tutuvoı·du. 

oğlu hunları biliyor, -- Evet - divonlu -
gorünen küye kılavuz seni de <'tyan yapaca
istcnıez ya, elbet bile- ğın1, yer haz•r. ı-\ncal· 
cek. Fakat o biziın ortadaki ı.üruzlcri tc
gibi sabırlı <leğil. Ace- ınizleıneli. Seni, herkes 
le edip ileri atılmak, beniın gibi tanınıaz, 
bizi de atlatnıak İsti- dedi kodo yaparlar, 
yor. Düşünnıiyor ki biz halkın ağzını kapa
kendinden aşağı dcği- ınak için iptida evlen-
liz. nıelisin. 

\'idin onunsa Rüsçuk ~lustaf a, bu li.izunıu 
t.a beniındir. )'arın birdendire ihata cde
devlete bir hal olup ta nıivcrck, « niçin?» der 
i5 başa kalırsa eliınde- gibi ağanin yüzüne 
ki toı)rağı ne \'idin baktı. 1'erscnkli oğlu 
a~ anına, ne cehenncnı- <la, hi!dd'tr gözlerini 
ler k<ihyasına kaptır- kırpıştırarak, fikrini 
nıak nivetinde olnıa- izah etti : -
dığınıı senden sakla-
n1anı. Ortada bir ka
zanı; dolaşıyorsa nıçın 
bizim oln1asın? 

Bu izahat gibi, ağa
nın verdiği talinıat ta 
n1ühinıdi. Koca dere
beyi, ünınıiliğine rağ
ınen hurdebinane phin
lar çiziyor, ~lustaf ayı 
veni Ye faal bir ha vat 

- Evlennıelisin, çün
kü bck~ir ayan olnıaz, 1 

seni ayanlardan birine 
danıat ederiz, danıat
lıktan kolayca {ıyanlı-
u • 

ga geçersın. 
Bu is nasıl olıır dive . -

düşünnıe. Orası bana 

.at ı { K rıııı, ııı 
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't.: h n ı m!J c i 'c ru 
r 11a\ t.:ntt n r3hr1 "'l k _,J, 'lm ır.s 

:.1 l: h lll Sl·L" 1t!C Jt:ır l "" k 
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hiıs t ak ı 1 ıl". 

22-23 ni~~a baskı~ı akım kaldı! 
r . ' mar lır tur 

Ani ba~krniara kar ~ı 
ıg' ızlc , :;'2 ..:.J rı ~n 1(1J8 "'cc ... i, Bu !\' i ". ba-kır' " 

Bu n s ni {Jm n 'c · ulutlarınııı ka 

~~~ .. ,·~.· ~· )'..~j~AŞK 11Ly·~TıU·.ı;_zı.;ı·:\U1;.ıN· DEN.. ıo -'-~- ;~ı;~ ~,:~c~~ıı~.t.ı.~~uı:~i;~:~a~:;::· 
l)ir c111nıvı·t t "' c·ı c 

k r~ı t "!1. 

n ıınk 

_ ~ ~.... ıı. -= \etlerimizi 'ızifclcrinır 'ıaşında hııl· 

S P O O ~ u dulaı· iki coki kaiif ingil.z k.u\aZ •'i 

\ nhu •• ~cc..:-r n h ranhf.ın ı 'c '" 
T:-ıler rı [c:-kil c.;ttip,i '1C dtden l ilL· 
rıuc \3.kl şan ~cnulcrın ~Jpn ... k it. 
diklen s ·d ıcşeb.ı~ urc "'lun·- a ' 
c•J",X g'jçı • .'>ahil lıatar,alan J • .,ı.l 
kenaı ı 'da wıı.ıdık aı ı içın 'al-.tinde 
dıhrıanı it\ k <G ıılmclerı k<'laı .ı
bildi. ()~ Jn j\:İn J.i. ın~r- ırufıııd 11 

lıu m:.k-atl:ı \Opıbco.k 'crı hare~ 1 

,-c tc..:cbtıü~ata intİZül' ı.:tınl·k l:lzıındı 
llic -aY.. h dal~ l ır. ıladak, )..ıt ' 
t;1k\ ı~ e l :tdi. \ı tı 1 • ı~·.ı; nanın Jı,f 
J ..._ ği hır \ C*lt k 1.. eti a az 11111• 

'ıfı .k olnbılırdı. 

'l ... ~/' 1 ~~ kann a kadar mrdiklcr:--cdc, hede ı.:rin1.. 
' / J,~f /' ç·ı~ ı;iılü 1çl~o.::i 1 '"~~~ 0~~.~,~~,:.·~,;.:, 1~-1'.; f~lıi~:l bendi· 

1~e~;; E - n n kapı,ı idi. 1'3pı "'P'•~lam kaldı; 
' 

ila\c· n l\mnik \}( lTY il\ ·l\s \C < ll'l'R \ (' \i'. I!"-" , 
~ hiç bı ~C\ \ ıpaınadıla• ı · amıla g, tlc-ı \ ıı \ t.:tı.:Je 1 ar - oper1 i.nr. ik art ~derinden 'f'cnor ~ -
= f!,'eçitrc batmış ol.... ikt krıJ\ rı:1.or ı ır· P< )HF l \I \H ·( > tar·ıfınr •ı tl'trnnnı -, 

-
J~U.\ :.ık fransız Yıldı ı ., \: \ , .. , 

!{ .k..ıt 'ı,; tcl:''ur.. <. ııl J hat ... 
l.!l) atı... !· p,:cncclcr ( '<r"l -azJJr .. . 

\hiricı \c maltlmafı he\ ·irlcr .. . 
llutun bu hacta • 

Alhamra 
Sinem. sın.da 

I\.crnali inu\ af fak i} etle p;t )stı.: rilmck 
ol:ın 

~AJNJLII 
CANBAZHANE 

(VARYETE) iillmi 

Polonya~a sivil tayyarec:lik 

cclbahirk imizin ı,'irip < .maları la bir a mania :cşkil cdece~ti. Ti. 'ıuki hlır l 

dolaşaıak k~~ala gir'" ç•:,mak 1.nbil<.L. 

l'oloııyada me' cut tayyare 'ir

kctlcri nıaknınma kaim olpıak 

uzcrc ahiru' 1 .cıt unYanilc yrni 1 

Ye lıtı\ ı.k hir tayyr.re J..unıpany.t-

sı tL cı-kul et ü,t . l .dıist:ın mii· 

ıı .. k~l lt ncz.ırcti 'c ~ilczva 'il:l· 

ı eti hi»eJarlar l';c\at'll'lladır j,. . . . 
h. 'irkct lı:n :ıl hatl:ır ijlctme 

imtirnzınt on 'tne 11·<1ddctlc b

tıhsal ctmi~t r. ·j, il ta) ı :ıre kum· 

r~nya'ı ~iı~diyc J..adar ınii>t;ınıcl 

olan tayyarelerden •nada 1.'.ırainc 

nıotôrilc r'llcehhez 1 okker tipiJı· 

deki t:ı~ prdcri de SLyrii .dere 

tnh i,; edecektir . .'>:nam kavttır kt . . . 
Polonya h"\ ayi hatları c.zcrimlc 

>der eden tayyareler kıjın dahi 

ışlcmcktcdır. 

Kira alinacak 
Enıvali n1~trukeyi 

İşgal edenlerden ecri 
n1isil üzerinden bedeli 

Kanal asla kapanmadı! • 
Binaenaleyh Zt'ıtJij ·le llr•ı, ter<a

ne~imlrki Teı~ilhları ara;ındakı mu
Yajala bir gun bile k(':-.ihnt:ıli. 

J)ij'tcr 11ir ingiliz kı11\:t.Zlirü, stı\a

rısi tar ıfınd. ı hL' u lir cı..:· et 'c 
rıddcn yıik;rk bir manaHe kıbilivetile 

llt__ m:ır Tt:miiı ··ni ınıı-.ir. l'r ' ı· 
w-.le T'lanlnra ,.,ı,., ı maır fikri~· 

.!Cl ' ız~cçıldi. C ~kl ma\ln t Jı• 
lar kendi cınııcrınıı ı , c u:'ıcclb 'ııf 

leıiı ız ı " de , hı eli idi: 
1 lu,man ı ı pl ı hı lı.ırehttMI 

sc nra. k ıradan eler , p bir l•ucııf!l idare cd1hnis olan(\ ındikli\ c scfine~i 

k uğr ın1.:.tır.ıı111 imkJn t\lmarr ~ı..ıa b ., dal~a kıı ana 'ın;ışmağa ınc, ıffa · 
ht..:r, Zcbruı· · Bruı· ,ti .. 'l.,::ıhıi,ın ıniı~oldu. Jltı gc11,1<.ie ı~k1.:lcler 'a .. ıra .. ılc 
fa• eden ceph m • 'aııı tan kol'" dal;a kırına çı!..ırıl ak ı..zer, WU 
tar .. lıilccek adar ı rlutlaı •nız k '!il'' 

kişi 'ardı. . .~ 
· l k d 'ac ~ ... adı ı::.ı ı-ıdıden J; ~lin1' Hu gcnıiı.lc, t'tckılcr ~i ıi ma' a ın:ı 

J;lzımur \ ızı t uı 'Um , c bu ':ı .irf nail olmetlı \ğır zavıata u~ra.lıktan . 
. :ru .. tcrm ... l!"ızı anıırdır sonra tckl'fll' <lcnızc nç1 lma.ğa mecbur 

1 ı 1
. ( unk du-man çok geç•ı,cd< 

O <.U. 

b' · t' h:ıt·lıin hu \Crı tll.\"C:-uıdc lıı h.ı 
Dalga kırana 40 kişi çıka ılmış 1 1 ·taht, 'bahir · rn, ııatın. ,,,.. "l'"' J. 

\'indiktive. 400 ki~itlcn ya!nı7. 4D j lan bu,uk c.a·rc'l bııaı Lmlt rt 
ki~iyi dalga tın:ına çıkarma~:ı n1tnarrak ğ!mizi ~u!?_,·r.:nccl.'.kti. . " _ .. 

11 olmuştu . Bu 40 kı ı bir \ Ü7.başı ile 1 Bu takdir ı.. Briıj ~ ·ll halıri-l 11 

J2 asker rniıstc~na olmak üzere .k,ı~ Zİ\aı, t:ıhıcll •.,ırlc·imı ıjn ha.re .. et '.~ 
ıııilcn itldf edildı. mU\ af ık eıı itibm le çık lef\:, ,ı!• 

( ing)iıı kaptan lıatırntında , dalga du. Ç"ünii Bruı,kni tezg.!t 'c fabrikı' 
kırana kaç ki~i çıktıAını kat'iı en zik· laıfaoradh çolııan 7!~10 'erli aıncre: 
retmcmi~ti. l lalbu ki en küçük tc'er den mJhrLm kalırdık. ;\ amafj tıılıtc 
rüata katlar her şeyi yazdıJtıntt güre hahirlcriıniz Sim:ıl llı n .,indckı \.. .ı 
dalga kırana çıkınların mıhtarını ka,·· bahrikriminlcn hareket eılcbilirlcrcli~· 
drtmtml'« hunların amiral (ehe ... "'\ 1 '1 Bu itih:ırla BruJun :zı\nı fena )J.,1ıt 
ııçdiği ~ilıi pek az oklu~una delil la beraber k.ıbili raham:nüldc. 

nddcdilcbilir. A D<ncr) Belçika sanillerinde ki tatıte!b3' 
- . 
ile ahikadar oln11ya 
davet edivordu. 

ait, sen şinıdilik ken
dini göster. Yarından 
tezi yok, güYendiğin 
çıtakları topla, \'idin 
sınırına doğru şöyle 
bir dolaş. Pazvant oğ
luna seni gönderdiği
n1i halk gürsun, kar
deslii!inıizi anlasın. 

1 en büyük zaferi 1 
( H ·ar Bar 11"i 1 

~ 1 icar alınınası ve bu 
hususta eheınıniyetle 
takibata haşlannıası 
nıalivc vekületinden 
enırÖlunnıustıır. 

" Ostende ,, da da bir şey hirlerin bılançosu . tr 

yapama~llar ! " Flandrcs" ah iller mk, 'eni Z 
Bu e<n~da "O,tend., li'llanını cı.klc 

memur edılcn . •· J>ı ıi' tınt .. 'c """Sir•u"i., 
krLuzorleri de hede '"r ne >a ıl < 1 

rı.l • Brüj 'e (),tende U>- li b'ı ı
ı "de bulunan t.ahtelb:ıııirI•.:ri:-7tİZ, 1 .,. -Rusçuk ha valisinde 

atiyen hükfunet tesisi
ni istihdaf eden ve bu 
fikrini şu nıahrenı cel
sede açıkca süylenıek
ten çek.inıni_ 1en 'fer
st:nkli oğlu, «kardeşiın)) 
dedi!!:i bavraktara da ._, ., 
ilk pey olarak küçük 
a\·anlıl·laı·dan birini 
·a'd ile sözünü hassa-

t. n cazipleştirmi ti. 
.·yanlık, küçük tc 

ol~a vine bir efendilik, -kürenin bir noktasın-

. .., 
Dönü$te evlennıe işini 
düşünürüz. [ ı] 

Ba Taktar, bu nıü
teYali izahlar, esrar 
alut tavsiyeler, tcnbih
ler arasında garip bir 
bunaltı geçiriyordu. 
Hazengiz şaşkınlığı o 
derece idi ki ağanın 
binlerce te' abii yar
ken kendisine niçin a
danı toplattığını hile 
dü ünenıivoı-du. HaJ
buld a l'•aıiın <lcsisekar-

• 
lığı burada, hu adam 
celbi n1 ''>elesinde idi. 

'\labadi \ar 
) 1.. mlı lh 

\ 1 ) J \ 
lir k mı da ,.. • .n 

il d k 
n rıh· , n 
• 1 m 

n 

da, dun~·anın bir par
ç:;ısında hükünıdarlık 

dernekti. Bayra!·tar. 
bug-ün ikinci def~. ola
rak bö ·le bir ikbale 
nanızt t gösteriliyordu. 
( i-ündiil 1 osc • \hnıet, 
şi di de İ mail ağ,ı 
a nı ş '\ i dile <lolanıı.,.-
1 · ı. l\lu tafa. u ha 
ş;~ ha,raktL r artı!... 
ru!ıan nıtst idi. B , _ ır kongreye oavet 
nir.deki i ·p;rto buhar\ 'f edrisat nıüfettişle-

rinclcn A, 1111 İsınet ve 
gtçnıiş, ınev'ut tıyan- ' Jj e nıualliınlerinden 
lıırın sdıhar Ye dilşik~ır ' 

.ı\lustaf a l~ahmi bevler 
hayali bütün henliğ-ini bu sene J)aııinıaı:ka-
sarnuya başlamıstı. nın <dls111an» şehrinde 

I nıail ağa, içircceğ-i inikat edecek bevnel
nıti !·iı :-;eri eti cür'a n1ilel terbiye kongre
cür'a sunu ordu. Bera sine da Yet olunınuş
bcr çalışn1ak için ci- lardır. 
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Kzş, kar, firtına. 

Bizi '"' "" ndürür 
Halb ___ w. 

l'ara kı k rı 
ırtına ı , 

gnpi ılc 

k:ır:ı c ' rd k r 
l:ır u tu d 

• • r ıçın 

e 
Tütün inhisarı müdüriyetinden : 

Cibali fodrika ı içın mt htclıt eb"atta JIOO metro mik":ıpı Kereste kapalı 
zarl u ulilc alı"lacaktt • it ı talip ol nla n marn i m k u ere her gun 
mür:ıc:ıatl:ırı 'e: 23 J 1929 ç. r amba gtinti .. aııt on da ( .atarnda muba) :ıat komi
syonunda bulunm:ıl rı . 

VAL 
istan ul Hi a iahme 

merkezinden 
Liıa 

5) 'c 9 ılonüııı bı!,inuıııara 

218 N: 43 

3 15 : 16 

Bakırko Zc)tlllllnıı ıı il 1111. kı.:
ııannıtı. ıki ar ı. 
Jh , J,ı Nı \'bnlıar moh.ılle ı mol
J:ı rrurJlll ııkak lıır arı •. 

l" l' Dllııirk.ıy ııln Lh. n lfl J1.: ır 

kıt'.ı il 

268 ı "'...! ~·l D-.ın rl, p1<l.1 n.ı .ıhnt 1111 'I. ar- ı. 
5~0 '-l ...,. K n lıı ,, ı 18 ı ılJ. 
80 ..... ..... K'ıgı· >ılı f.ııı. 

180 ~ ~ 7. 
30 ..,, ... Alı~ap h · oda. 

Sahife J 

• e 

1 l l t n fılıml rd l r:ıb r Ç şn· 

e mak btı~ uh. hır 2 to -.o ~ Ki ir 
Balada kı) 111 tı mnhnmmineleri , c mc' kü( ri nıııh ı ı ı ı· 11. \. ceı lt tııw 

nit om, li ~auı mcnkukniıı furuhtu tcknrruı· etti •iııdrn 2 ~ k ıııunu~n ı ptr
"emlıc giinu a:ıt 3 tc mtiı.n)cde"i icrn <'<likccktir. l'.ıliplcım 0 ı) JlL} .ıkı;c
s1111 h.ıını lcu 111ti ı a1.. :w tl:ırı. 

zc.vk du m kt • 
dır] r. ) oz 
k:ıd r kı 

kızak cğl c kri 

t n eHI \im ı d:ı kı, c. lcn
cckriııc na-ıl hazırlaıu) oıl r 

ng a 
dun> uun lıLr tarafında k dın, erkek, çoluk. çocuk h r l c i allk:ıdar cd r. 

, Bızdc l nr a m:ı~ı halkı derin dcnn ıh ti) aç du, uncc ine n:ı ıl ,:;aJ:ır :ı A. '' 
ıı rup:ıdn da ırtı k:ı-.ı ın -:ınl:ırı 0 nı bette scdndiı ir 

l~İNA İNŞAAP'fl DERUHTE EDEN l\1.İl\1AR
L.ARIJA, SUYU ()l.JA1IYAN KÖŞI{ l3AHÇE 
SAHİPl..J~l~İNE VE SU SIKIN1.,ISI ÇEl{EN 
Al)ALAR AHALİSİNE: 

f\1eshur sahne vazıı yen 
·bir filiın çekiyor 

b8' 

l latt kış p ı11, mcl,teplcıde ders olarak bılc gusterılmcl,tt:dir. 
He mimit. Alam:ın) anın Şarlotcnbuıg şehrinde bir kız mc!Jc.binÖc daha kıır 

)a mad:ın talim cd 'en kız.ık 1 :ıımn der krini go t1:rnıcl t dir. 

M·· sta be şehirler A a§ k 112!"w lacak? Deniz ken.ınnd'l bina 'c nhtım inşa Ltmeden e\ el aro1.inin çtiruk 'c ) a 
!i:ığl:ım olduğunu 'c toprak tahakatının nelerden ıb:ırel buhındup;unu owcnınek 
için SO. m.\I nmelij :ıtı 'apılır \ c susuzlukt:ın şıkı'ıj et edenlere fcnnı suı e;.ttc 
açılacak anczi~ en ku\U ile mebzul ~u temin olumıı. 

Arzu edenle e artezi)cn t .. kımları da çh,en fi:ıtl:ı ım:ıl_ cd lir .. 
Artezi~cn mutalıa~sı ı Bahri c hinba,ılığından mutc.kaıt Şul,ru. 
Müracaat mahalli: Galata: :\lahmudij c cadde inde Torna'.> h.c .. en an j azıha

ncsindc Perşembe gunlcri ( jl;leden !;Onr:ı g rü~uliır. 

Kira ık fırın Maarıf emanetinden 
Galata terzilik s.m'at ınl";ktcbi 

müdun'ı Mchmd Burluncttin Pangaltıd.ı 1 lam:ım sol,ajtınd:ı Fran

sız mazaı lı ... ı karşısıııd:ı. l\1ııhallı mü

racaat: Hc)O~hında 4J7 numaralı 

Aletu\:ıl I 10\akim\an hıraderlcr tica-

reth:ınec;i. Tckfon: lk)oğlu-2752 

Bı..)İn 17/1/929 pcrşcnbe gumı 
5aat on dortte m.ı.trif muduru 
mu:n inliginc ımır.11 .. ut ey lcmc'-İ. (Re' •

1 
nı) ( Alı:ı 'fcı ı ; nin kocası , mcrikanın mcı;hur sahne \ azılm 

içinde ,:ı mb:ırılı.: en genç olanıdır. Han:ı rağmen \apuğı ntr filmin biqalıes~r 
denecek kad:ıd jl;uzcl olma ı ona ihtirnr 8ncma uqotl:ın :ır:ı ınd:ı )Cf \Crmış, 

1.-u i'ıl\ ~f•hirlPrde arazi J,ıym<'tl<'ı'İ {Jitlili<:C' arl . 
'e insanlar hunun acısuu vül\~f'I" binalar yaıunal"la 

(:ıl\.aı·mak i liyoı·lar. Hu hP(ll~n .\nwı·U,alılar gök 
deh•n dt•dildcri ( yrnt siyel ) IPrle mül('"nıadiyen yeı· 
yüzünden nül )·üzüııe doğru nzmuyorlar. 

l•ransızlnr \mPrilrnhlar it.adar <'«'ssm· d0fiiller. Yük ... 
· ~k binalarda haşları çahul, <tünüyor. Hu e-heplen 
Onluı• da lt.t>llt.lilc.•ı•ine göre bir c;arc bulmuşlar. 
~limar ( Sauvnun ) i..,minde bit• Fransız az arazi 

sathı iizf•rindn hfr~ ük binalar yapmal· için hir projn 
llll'l'clana !Jf'th·mij , e projPsini ı•aris ş<'hrf'manctine 
'f'ı•nliı~tir. Ihı haheı·i ı·esnıi ih-- h<'rahC'r naldcclen 
l~ı-.msız nwcnnrnsı soru' oı•: 

( J>nri in nıii tald>cl · mnnzarası ncaha böyle mi 
olncu 1\ ·1. ) 

Yataktı otomobiller 

1 atnl\h 'nuonlar, yataklı tay) aı·el<'r ol urda ) atnlü .. 
0~.0nıohi11Pr n \dt•n olmaz. ~~hirll'r arasmdald şönıt•n
clof.-r naldiyah demir yollarmm aı ızah yerlerden 
U<'<;nı .. .,i ıwticesi haz(•n çoli dolamhaçh, çok uzun 
ol mal"lnd u·. 

1 • '':sehl tir~nl(' ·yirmi dörl aatle uidileceh. hiı· yeı·e 
H1ınun otoınohil ilt• lif' tirnıe yollardan sekiz on saatte 

lJ 1 mek kahil olıııal t 1 
" il( ır. 

.. Bunu ımznı·ı dildmtc alan hnzı slrlH•tler inulltero 
hur\ıimNiıw lllfırn. . " ı • '•Mt <'<lr•rC'I\ ~<~hirler araslllt a yataklı 
Ye lu.•r hiı· l\ont'oı·u tnınanı otonıohillPr islC'lnıo imli -
)'Hlınt nlmı~lm·dn·. Hu otom< •ill('ı· U<'een ~'wnedf•n beri 
l.ondl'a - 1 ·u·•Jil' 't' 1 (•ıı ı · .. · 

( " .. ~ t ra - 1 .. 1\ Prpol arasında daımi 
ve nc•e('li nünclüzlü ~<'ferk•r ~ ttpnıal\.tadırlar. 

n .. hpı·i '·ıhJ l•t ·ı al ı · ı ~' ' \ 'ı ' St on .. u ı, ol\nntası, tebb.i ve halta 
lımuaınma '·11·1nf'1' ·ı J 'l l"' . J ·· t ·· ' .ı • h C nl Hl Ull İ tirahat va tlalal'J 
tam llH 't' 'irm' r· ·t k" ·ı·ı 
1 .. ~ 1 c oı ısı ı" olan hu yalaldı otomo -

i,1111 ~<' 11 ' ~omPntli'>ft-rlt•ı·<fpn <lalın ut uz 'olcu nal~lelınckte 
ı H Pi'. .ı • 

' lll'<'li hu"""'i' (,.dP • . 1 1· laı· . .ı un.t el ılmi~ olduldaı·nıdmı yol -
hu- sır~ lnıa rnhat"iızhijı ,ıa lllf'\ <·ut dP{jilmi~. 

istınbul iJ,inci tıcaret mahkemesin
den .~liiflb A rnndu k zade bıraderlcr 

Beynelmilel siyasette petrol 
tarafından tcklıf olunan konkordatonun 
mii?:akcı c.,i 26 )\.in un !;anı 929 taıihi
nc m .ıdıf cumıırte i gumi saat 14 te 

ismiı.i butun dunla ~uzune ,:ı,mnır. 
(Rcks ingram) ~arkı , c ~aı klılan çok .:e\ en bir Amcrık lıdır. E rlcrinin bu-

) uk bir kı mı onun bu hu usi' etinden ilham almışlardır. 
Muharriri Mir ) akup B. olan 

bu eser intişar etıni~tir. TaYsiyc 
olunur. 

talık edilmiş olmakl h bı matlubun 
} c\ ı ı nıe1.Kuroa m menın iflAs 

Son po t ı ile gelen Aıncrıkıı gazeteleri ( Hek ingram) ın (tiç he, es) atlı 
bir fılim )&pdı m haber \ermektedir. oda ınd:ı h:ı tr bulc mal:ın luzumu ilin 

olun Sint n ~ u t~riını'l re mini d< re o· oruz. 

bir .şehrin bütün " iZ o 
• e • 

hidematı umumıyesını 

ih ~iva etmektedir 

Otoınobil~iz hi r şehrin çok uf tılmtş bir 
ınodclıdir. Şehırde elektrik, su, teshiı gibi hidc· 

~ mntı mııuıniye mevcut olduğu gibi oton biliniwe 
elektrik, su, \'C tcslun keyfiyetleri vardır 

Bütün hu~lan yem Ford otomobilınde ,.e heı ı 
de en son model ve.en mükemmel m lzcmeden 
yapılmış olmak üzere bulursunuz. Her parça 

• rahatsızlığı mucip olmadan en asgari ıuasarifle 

\en mükemmel neticeler verecek tar7.da ve şekilde 
yapılmıştır. 

-
Otomobilin~ tenvir \-;e iştial buı;uslanm temin 

eden elektrik cihazının en hayati, en muhim kıstın· 
laruıdan biri olan_filnamoyu ıııisal olnr k ele alalım. 

Yeni Fordun dinamo:.;her ııoktai nazardan 
şayanı ~kikvemutalaaolup <(Centrale electrique » 
tabir ~ilelt sistwıden_dir. Bu dinamo hiç bir 
~:rahatsızlık v_c sı!s:ıntı•venııiyecek tar1.d.l ) apıliııışur. 
~ Yağlaoması bile ~ede biıı keredir. Dikkat edece
ğini?. bir tek ~ok~ _van mevsime göre cereyan: 
miktaoqı aıaHmak veya' çoJtal(makı1T 

FOR 

Distribiıtör o ~ıırrtlc ,·np1lmıştır kı kıı ı 't; ) :ığnıurlıt 

lınval!trda konl'lk ( \lll~·cııcıııtı;) ~ıhı :t\,ırınlan 

hile n utcessır cı • 

V<'nı Forclıın gerek tctl\ ır ve gerek ışti:ı.1 

clektrık cıh. /lan o kndnı &"lele \C o kndar gtı1.d 
) apı 1 nııştır k ı hemen hemen hıç hır :1.aman si1.c 
.bır sıkıntı \'enncdiğıni gorcrek Jı. yrct edeceksini/.. 

Bununla bemher hu cilın~lnr ılım:ıl edilebilir 
• ·~cmeoıelı: :ırada bir dild:at edilerek noktalar ,·,udır . ~ 

.. ~ 
Aki'ııııiilatonın suyn a7 .. "llın<.':t rnaı mukattar ila,·c 

etmelı, iellcrın uçlnrını temiı bnh111durmahd1r. 
Denildi~ı ,·e~lıılc dinamo cereyan miktanm 
mc,·sımc g-ore n.,·nr etmelidir. fluıiler mıınt...11nm 

fasılnlarl.ı tcmızleninclidır. Dı~trıhutör kontnkt 

noktnlnrı temı;1. bıılunmnh, <lı~Hrıbiıtör kaması 
1 

ise her 3200 kılomctrccfo r lıafıf 'nıdın t.1h:11insı 
ile ori:iılnıcl ı~ 

Bnnla1" nlak fakat otoıııobıl11111. ıçııı c;:ok· ıımhım 
noktalardır. OtomohiJimxı :ıccnt'l)":l yağl:mnı:ık 

jçin göt\ırdiığunuz Y.am:ın bu nokt:ıl:lrn da chcıımıiyct 
venhr ,.~ b:lkılı~ 

; Oto111obil 11111.1 n nıua'') en f . .l!>t lnlarl:ı- b:tktlın:ısı 

1 

1 

Hususi hayatlarmda 

-h \:tn l ._Jem k mc.rakı ile şohrct 

bulmu~ hır ~ n·atk6rdır. Resmimiz 

hndi-.ini be tedi ı ma~ mun \ c köpek 

1 ı•Hulnn ile b"liktc go<t,.iyor. 

Bugün: 

OPERADA: 
,\ ı.- 'l Zl DF.N 1;p<ıJ{( t.: 

ALHAMRADA: 
1\.'\ I1 C \ "\B.t\Zll :\ • 

ASRİDE: 
"l K l'"Tl '\ 1-.I'\ 1 1 1 

MELEKTE: 
< l<'f.I 1.1 il ;ı,11-1 IKl:'-1 

MAJİKTE: 
\ h \ \ l> \ 'ı (il (.1 1 T 1 \1 1 

c 

{ . 
' 



• 
CUi\1A 

18 
Kanunsani 

1929 

Krezival 
KuJJanması kolay ve tcsirı 

kat'ıyen şaşnıaz. PPk milz'ıç 

olan öksürüğü keser 

rıavu borularında biriken 

balgam lari söktürür. .. • • 

'Dikkat f .. caOjllı.l 11 fabrikası .ı 

miıstahzaratı, ,,<a"Jle' 11 
• salibini 

ı 

havidir. 

5 ,,, 

• 

• 

4 ı • 
llALT1NC1 nu'' '7u''rl4'9~; Emniye~Sandığı ~mlak 
ı .ı. J . ı 1 ıı. ; ~ muza edesı 

i Yeni tertip 

' il- I. nci keşide (11) Şubattadır. 
j ·~ .). ~ İl\.H .\:\Iİ\ El.l;Jl; _ l _iı - ..ti.. 

fi. i)().000 "\.",A ;q· 18-000 ">'J. 

(..;, lil-000 ~ 
·~ 12 000 ~ 

q 
Y . I" ı enı p an t 

~ 
li 

Kati karar ilfı.nı 
'\lcrlıun:ıcın cin~ ve ne\·ilı.:ri 

~ 
<Jö 1080 ~912 Topk:ıpıda Kürkçübaşı Aınct şı·nı;ittin nıo-

1 
, halk,,ndc Top kapı caddc•indc c-kı 115 

\ c 'cnı Q;) nunıaı alı yl.ız ~ irrni :t"~ın nı"-.1~ 

da rnııın zcmın katı k:\r~ir diğerim ah,ap 
olmak uıer~ iki huç·uk kalt<ın İharct he~ 

uda, H\.i sofa bir çatı nra~ı. hir ınutfak 'e 
f 20 ar .. ın lıtlh<;ı.!Yİ ha,·i 1 hanenin tlmaınL 

.1~5 900 JO~W l lanl:ır paj:ıd:i O;ınana~a ınalıalbindc 

llorclunun 
ı~ı:ıı 

A)~ı.: 
1 lııriyc 11. 

Sog:ütllıçc;;.mc Ç,oka~ınl\a csk1 .3~ mul~crrcr ·'~ ~c \lcLİ· 
~eni '..?:-nuınaralı kırk bt:ş :ıl'~ııı ar...,~tda nıL·h de Zehra 

Telefon: 
VAZI İŞi ı r:! 

b. J 202 

is. 3872 

,' ı c •. nt;ı, •m• ... 

Len:le cantalar 
' 

i~~an')nhi1 \ ı1ıou.t;ı:ı ad:ı 1 l:!l lı.: 

:ıaııırd;ı 8 ıııııııar;ıda ,\L\:\01. \);ı 

it \l'IUl'l 1 l • nıoj!;o·'a;ınclıı e),.. 

:ula 5.1tı' . \. ıdır. ---RZ!''..Illl ı::ııııı::::ııaıııa:=ıı-'~ 
. ..u1 l ıl!l ıtl .ı-,: den 
,\lııı ·c ('il'. :dın. ı t: .. J,üdırd.ı :'\ı.ıfı · 

k ı o ıı adJc '<k k ,dı k \hıll 
efendi r ahal'.'imk ı-:ı .. mckçilıa~ı 
ka,!;ındc :ılı~h:ı 1 ari:> :ı.p;anın hane ... ıö• 
de !\"cbahat hanım aleyhine ikaın' 
cyledi~i boıanma danısının l~-192' 
tarihli cclso>inde ilanen tebligat ic,... 
sına rağmen gelmeyen muddaalefhl 
hakkında bitıalcp gıyap kararı ittih.S 
ve karar mezkılrun tcblil\i zımnındl 
emri nıuhakcm< 19 ~ubat 929 tarihin' 
musadi! salı günü saat on üç bııçuP 
ulik kılınmış ,.c Ye\mi ınezkı\rJı 
da gclmcıliği takdi(Je muhakcmcn1~ 
ı;iycıbcn devam \"C icrn>ı mukarrtl 
bulunmuş olt.hıı1,'unu mühcyin k'.trar· 
[.._ntl' m:ıi1kcmc di\·anhan•·=-ine talı~ 
kıl~ıııış oldtııtu µ;ihi. l.:tyl.iyct gaıcte• 
lı.:rlede H:lrı ~ >lunur. 

2) top iııgiliz nıüc~llit [ı ~ 
ile: 1 j paket nıubn·a açık ııılı
ıub-;ay;ı konmuştur 7 sutıat 
919 tarihinde ihaksi obç.ıktır· 
Taliplcrino/p 7, i tv11iııat ·ıJ;ç.::lc· 
rik l»_1·;ı!ıcr kl'azırıı ıııüdiir!tı,_;ıı

ııe gclıııdcri 

ı- l):iyçe (). Bank 
~ 10000 ~ flJ lHLl\,\rAT: ni hir k:lrg;ir t.hık:.\nın taman11 Scnıiha 11. l:ır Tarilıı tesisi: ı 906 

Miic:<sleri. Dresdııer \ır,ık 

,\. Ş;ıfJı;ıyzeıışcr bank ferayıı, 

, · ~siyt•:ıal l•aıık for Dvyçlaııd. 

_, 10.000 
LÔTfl~.: DlKl\.iT ı:oı. :ız : 

Bu .... eııeki tayy.ıre piyanko5u şiındfre k.ıdarkilcrln en zcng:irııdir: 

l - l(J.000 lırıı \C daha Yukarı hüvuk ik ar.lİ\c-lc bCÇen se--c yalnız ··:i,. t:ı:ıe idi. 11u 
-:;,. tir. i.,abcl ıhtinıali ,/l:' aıtını~tır. 

2 - l .\ll \! iKR.\.\h\ E ,ım:Di Ccç.:n seııc:.ı Lc,idd<ıd,· ;alnıı ··~.(h~J" idi. Bu sene 
"J.900,., dur L ır't.ım j: lıct ih•"rn:ı.!l dı• ı -, n IJ5 ( :t.ni ·i nli H) artını~tır 

8 - PİY 1 "\KO \ L'Zü::-.:OL.. zı·:\Gİ\ Ol.\, r \)()\! ,\llFl)İ Hl' Sı·:~ı· (.J:\.F 
1 \ 11 lld ~lhLi"·, c 11' \! il Tlll 

Hüseyin Hüsrİ.ü pa):ı vakfı nıütevellisi tarafından 
llUscyin l IG. ti p.ı-.;ı 'ık tun ıo.. rei '1lud"'li al rntı :inn hu.lnuaıı BQ.,.: ~ • - 1 

dt·r .... raddc:.iı•d.r• >a"'"' o• lı t tlıtınd1 .:? ,~ 11111ıtar.ılı lııı lı:ıp di'ıkl, iıı ilı• h.:ı. 

fôlnıpn a da GJİ Iiu .. tıt p.ı-:a ııı.ıı ıl!<· .. İ·ıdı• l)ı\ ınha ıc kar,ı .. ınıltı I'/ :?ı nıı 

ınaralar ]le ırıurukk•ıın •kt lı;ıp ıla!J .. ııı 1- r·ır•l 'cıılcrı:.;;indı·ıı talip 11laııl.ır ıı 
şuLııtın hiriııci cuıua ~tin· ak"'ian1ııı.t l~ dar 'i.11.ıf 1niiıt· ı·llisı Be\·oğh. ı.l:ı 

Saf(tt! paşa •ıtJrt:uı ... uııLı l{lı-:Lü P;ı ı~a \L' ik·ue.1 cu.n ;ırte'.'<i ~il1111 d:d 
ilı i kati)·c ı ,, Jh. rın1:l:k üzı·re i,ı:n J.ııl nı•ıih. I~ \al-ıflı:r ınlhliir \L'!ıııı· 

racnı.t etıu le ·~ııı .. J rıur 

Altıncı katibiadil 
dairesinde 

işler 6msalsiz bir sürat, azami itina, takayyüt ve 
riddiyetle görü1ür. 

l r.'.Ltsşese 31akadariara en yükse~ a:;ari hürm3l 
gösıerebilme~ıe baatıyarrtıi. 
'anaı F anka~ı ~arsısııdı Yl~ra Han 1 kat 

===== 
l"laçlarıJnızı Balıı;el.apıd. 'alih ,c .. "t ccz.ııc·-ıııtl<.: ,,. ctt ,;n:·<.•n 

lı:ıl(t:\'. lctiı•ı l3Ze -.hi\· 1 JL, ı..,d{,,.. lı: di. ;.ı,k \e 

istilı.:ıınctlc '.tj.'Hlir. 1 Jakik ic.;!; 1r c li!; J ı,.:ı J..uru~tııı· 

Hall•S 9 1 k "" l<ahç,·k.ıpıda ~alıh \kcatı c·czane'ı~d" a 1 yagı ı zt: hiıin • rnorina Balık \'aı:..ının ilo· 

ık :':elen qu kuı cştJr ı "~· Şt\ t n 1 p : ebene ' in 1irı 'ar 
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Doktor .Kutiel 
l·~ıcktrik ınaKınelcr , le ht:l.!ıo;t.ıklu ıı. 

iLlrar d;,u·lıı!,'ı. pnı:-t:ır.. :td('ıntıktiu •. r, 'c 
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·relgraf: İstanbul saat 
İlan ııııılıte\'ıyatıııa dikkat olıııı· 

mak!a tıer-ıbı·r hu lıusust.. 
ım·slıJ;\'et 1'abııl rdiln1"Z. 

Oazetcıııizde ıııuşar etltıı ıiıtiııı 
yazılarııı hakkı ıııahfuzJur. 

Abone sa"rtlan 
\'ilavetler içiıı : S~tıeli~ 1700, aıtı 
aylık 900, iıç ayıık 5UıJ kıınışııır · 
Lcııebı ıııcınıe:,cdcr için: '-;eııelık 
3000, nltı :ıyJı'; 1600, üç :ıylık 
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