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Hintli u r pehlivan 

Güreş yapmak için 
Bombaydan ıehri-

mi· eldi 
Şöhretleri ı. , 

işittiği lm:ı 1 
Türk pelıliva- •

1 
~ 

nları ile /wr- ~ 

şılaşmak gli - • ~~-· 
reşme/\. üzere 
lliıulistanda n 
§e/u·i miz.c bir 
pehlivan gel- i 
mişlir. İsmi ' 
Bombaylı Ab- ' 
dul' r ah m a 11 
olan bu Hin
tli, bilhassa 
alafranga gıi
ı·eş ltıfrışmakla 
imiş. 

K cndisl A/c
ln yzk.ta, can 
lnutaran ma-
hallesinde \mtli Abdurıahm~n 
ıwmurada , muddet lcala -
ca!\, sonra .\!ısıra gidecek -
nuş. Ekseriya olduğu qibi 
ileride, ltizumsıı= iddal~ra 
meydan açılmamast için bu. 
işle federasyomm alô.kadllr 
olmasım, hiç olmazsa ciddi 
bir ne:arcl tcm;11 olwmwsım 
faidt.li lmluyoru:. 

İki tail e denizde 
Dün Salıpazarı açıklanııda bulunun 

ecnebi 'apurlanndan ı"kı" ta"f h ı e vapuru 
O} arlıırken denize d.. ü 1 

S h"ld · uşm ş er~e de, 
a ı en ~· ··ı f'>oru erek kıırtanlmı, !ardır. 

i hırsız, rüsumahn (4) ve (5) numaralı iki 
"" h · m eşya aşırdı, tahkikat başladı. 

Hamam yok diyoruz 

da 
Elimizdekim saman de
posu olarak kullanıyo ... 

r " bu olur mu? 
Şehremanc 

nin Balatta bir P,rı!*~!!!!!!!!!!!!!!!!ll_l!!!!ll!!lllll!!!!l!ll!l!l!!!!!!!!~-------
ı 

arpa ' e saman 
deposu ' ardır k 
burası ,chrin ye- J 
ganc a ... ri hama- , 
mıdır. 

1 larbi umumi-
de Em er pı a
tarafınd:ın ) ap
"&lnlan bu h:ı.ma-
11m bmi milld 

hamamıdır. 
l lam:ım ayrı 

ayrı ( 50 ) duş 

yerüıi ha' idir ' ı
rım saatta ( :10 

ki~inin ~ ıkan·ıb \rp:ı, ~aman depo.:ıu olarak kullnnıl:ın en asri hamam 

lcccği kabul lt c ( ı 2) saatte ) uz lira sarf dilerek konulacak 
( ı 200 ) lti~inin 'ıkanrıbileccği bir k:ızandan başka hiç bir şeye 
muhakkrık olan bu hamam m:ıal- ihtİ) ıcı ) oktnr. 

esef cm netin bir defa} a mah us Emanet hu hamamı arpa 
olmak zrc (fiO) yuz lira ::arfet- ~aman, depo~u olmaktan kuıtar-
mck j.,tcmcmc.indcn dolapdır ki dı11ı t.ıkdirdc hem şehrin fukara-
bu gi.ınku hale gcln1i~tir. 1 lamam şı ıçın hayırlı bir iş yapmış 

gayet a~ridir. Kurna, hah et gibi olac.ık, hemde hamam olarak 
c ki u.,uı ) erleri ) oktur. yapılan Ye şehrin yegane asri 

Zemini 'c dm arlan lümilcn hamamını kşkil eden bir binayi 
Lcyazdır. Hcı duş dairesi bir depo ol.ırak kullanmak hatasın-
]oca halindedir. J bm.unm c 5-6 » dan ],urtulıııu5 bulunacaktır. 

Fı--ansız 
GENE NETİCESiZ 
KALMIŞ OLAN 

Türkiye -Fransa müzakerab hak
kında izaRt verecek 

Fransız sefiri M. Deşambrünün bir iki 
gün zarfında şehrimizden Parise mü
teveccihen hareket edeceği haber alın
mlŞtır. Fransız sefirinin geçenlerde vuku 
bulan ralı:ıteızlığmdan dolayı kendisini 
bir mütahassısa göstermek maksadlle 
Parise gideceği bevan edilmekte isede 
bu seyahatin, neticesiz kalan Ankara 
müzakeratile nlikadar olduğu ve Fran
sız sefirinin bu hususta bükOmetine 
iuhat vereceği zannediliyor. 

Fillı kikıı geçenlerde tekrar Anka
rnda baslıyan müzakere, Fransızlann 
noktai nu.arlannda israrlan dolayısile 
bir netice vermemiştir. ibtilAf bugün 
gayrı tabii hir vaziyet ihdas etmiş 
bulunan ·ı urk Suriye hududunun tas
hihi \'C Snrıyedck Türle emlft.kinin 
tasfiyesi mes'elelcrinden ileri gelmek
tedir. 

Bilhas::ıa ,imdUd hudut o kadar fe
nadır ki asa} işi temin etmek imkanı 
olmadığı gibi her an ihti1Ma srbebiyet 
, erecek hadiseler tevlit etmektedir • 
I ler nedense Fransızlar bu hakikati 
teslim etmek istemiyorlar ve bu İhti
IAfat tem di edip gidi) or. 

if caddedeki tamirnt 
GcJikpa, ı c .. ddesi kııldınm~.nnın 

tamiratı iJ,ııı:ıl edilmiştir. 

Gen1 i. 'eti Beledi yede 
Cemi) ctı Belediye bu hafta içinde 

l~manetin geçen seneye ait hesabı 
kafı rnpoı unu ,müzakereye başlıyacak
hr. ikmal edilen rapordan birer niıs
ha ı b.ıgüıı aza) a tevzi edilecektir. 

Paı·ise gidiyor 
Askeri müzenin halıları 

a ır 

Bunların tarihi kıymetleri 
yoldur, muhafazaları 

müşküldür. 
Askeri miızc 

idaresinde mevcut 
fazla halılarla ikin
ci Abdülhamide 
ait elbiselerin sa
tılması takarrür et
miş 'e mlizayede4 

sine bnşlanmışur. 

Saulacak olan 
halılar 60 tanedir. 
Satılığa çıkarılan 

bu halı \ e elbise
ler muzedc f.ızln 

'e kıymeti tanhi
) CSi olmı)an eşya 

dandırlar . Abdiıl
hamidi sanİ) e :ıit 

olan clbıselcre ge
lince: bu elbiseler 
(80) kattır. Askert 
müzeler idaresi 
gerek halıları, ge
rek dbiselcri Asl eri 5atdacak olan lıQlzlardan bir m1mune 
müzeler ile nlakN 
olmadığı 'c muhafıızası müşkı.il olduğu için ~atmnktadır. 

Halılam ikibin, elbislere de bin lira üzeıinden kı) met biçmişdir. l\1afafi bu 
tahmin edilen fiyattan bir kaç misli fiyatla talipler 'ardir. Talipler meyanında 
habcılnr, antikacılar bulunduğu gibi müzeler müdüriı llalll bey de vardır. 

Ualil ber hu halılara ve elbiselere kendi namına değil nuizeler namına 
taliptir. ) ]alil be) ınüzayedeyY iştirak edecegini Askeri müze miidüriyetine 

bildinniştir, 

Dalgınlı~ ve çakır keyf Mündercat 
2 - nci sahil emizde: 

Bu ne cür'ettir, yahu. 

Müstahdimin ida
releri hilA kon
trol edilmiyor 

mu? 
...._~,,. ... ~ Jf ~1t11lT 1f 

Başkasının· cebini kendi. 
cebi Zdnnettirir, yemiş 

bile yedirir. 

Telgraf haberleri, Puli ... haber
leri, 'için?. 

3 - ncü sahil em izde: 
Cumın tarihi, Kari siınınu, Scr
~-.ri ha~:ıt 

4 - ncü sahifemizde: 
Bır :n uç 1 ul, 1.,~it Ali rck 

5 - nci sahifemizde: ti 1 
11 iı uıı.ı ... ıt.ıııu .Duma ;.iıuhu. ~ 

ı~~l\~ =:ili 
ın::~==:~~==~=====~' 

ı 
l 

Son Saat 

SİNEMA MÜSABAKASI 

(!][!]~@][!](!] 

lsln'I 'c Odrc 

L 
\ hi,,cdincc bu \ :ıbancı eli tutmuş , c 

bu elin \anında otunın zata :ıit oldu
µunu ~orı.incL 

C'ebimı kaı1ştırmağ:ı utanını) oı 

mu unuz. dcmi~tir. Bu sözlere muha
tap olnn diğer )Olcu da celıini \Okla
mı~ \ e ) cmişlerinin nzaldığıni gö-rünce: 

Affedersiniz bir yanlışlık olmuş. 
Siz benını, ben sizin yemişlerinizi 

Fıni i7. Di) c meseleyi izah etmiştir. . 
Meğer iki \emiş meraklı ı volcu

lardan biri!;i aldığı ) emisi sa~, diğ.eri 

de ol ccplcı ine J,O\ duklaıı lçın ':ın 
una oturduklan zaman \anlısl•I h bır
birlerlnin cebinde bulun n a\ nı rri~i 
yemeğe de\'am etmi,!Pı. 

llu h:ıdlse münasebetıle akltmıt.a 
buna benzer bır 'ak·a geldi . Lsb:ık 
mıı:ırır ııaıırl:ııında 1 1 :mrullah e oıdi 
de bı,\lc hır \enle \anında oturan 
zarın ·. cebınd1.:k1 \lnıt~ lı rı d ılgı!llıkla 
yemegc h:ı,.lamı~ \e şo~lc bir hıt:ıha 
maruz !.alını tı 

bır l.ı ı.;\ dcl,ı çocul.1.ıı 

YENİ MÜSABAKAMIZ 
ilim. n'atkai'l n için e ~n fazla 

kimi beğeniyorsunuz? 

47: RO • \LO J<OL~1Ai~ tJB: JU'BE D \N\ E.l.S 

• ınenıa mera~lı ı karilerlmlz için ~eni bir musııb:ıka 

nçtık. Otuz kadın \'e otuz cıkck resmi kopcııjtız. 

Bnnlaıın içinde kimi beğcndiğınizi l ıze hıldm:cck<:ıniıa ı:n 

çoı< bcgcnılcn l.adın 'e ) a erkek arti t cp ermiş ol:ın ka 

rilcrimıı ura-:ında çekilecek kura) ı utt .. a'kip bınncilıı.; 

J ıt7~ın:ıc:ık ~nt.ı ~chrimızin bü) uk ıncm:ıl.ıı ından birinin 
(6) :ı)hk nboııc i, ikinciliği 1,azan:ıc:ık 7.ata (.3) a}lık abone, 

iıçuncüden onuncuya kadar (l)cr aylık abone verilecektir. 
J lcr gün ilk ~ahifamızda bulacağınız kupoııb.rı biriktiıin 

'l' ıuüs:ılıakamn nihayet bulduğu giın lıir tancsınin üstu

nc icmiııizi 'e adresinizi yazarnk en f,uJo heğeııdiğiniz 

ı;uıı .ıtk.irırı re"mi ile hirliktc bize gont11 r riniz. 

. . . . ..... "\ ' .. 

-

.l\1. Fukş ~chrinıizbe Bir marifeti daha 
\mcr nın ınqhur mah n ''-' 

zerginkrm 1 :\lı tı:ı l uh, hirndcri 

'c on kad r cf ı dı aı le~ıle şehı imit.e 
gelmiştir. Bu l!'at lıır encdcnberi sc-

rnlı ıt '.ı ı \ırı ııl.. nı11 hı..\Uk l'an

tu il..ıtı m.ıll\cclc bu-

Terkos ., irkctı d ccelcrdc müdıir-
lcrden 'an ın ' nda 'azi, eti snlA-
hı) etle ıJ re ~ hır atın buluıa· 
m:ı ı evc-k t karrür cthği halde bazı 

c-t bin:ı~ında kapıcıdan 

l ku kım e bulunmamaktadır. Key
ıt\ ete 1 :rn:ı ıuçe şirketin nazarı dikka
ti ı.; ... lbcd lını r 

Bu sütunlarda bir çok defel~r )aZ• 

dık. otcdc. beride, ckHeri) etle ahval 
'c lal\ İ) eti ıt\alt'tm <•lmı} ı.ın. kiJ.ll'::ekr 
tııı afmdan :ıçıl:ın, u ... mıic de (Mu tah 
dimin ııl:n chane i ) dıtı\ll{n ı ':ıpı"u 
ı1'aıı cı lcı ııı ıç 'u/.lc'rıııı k:ı~· 1 ere 
tcshıı t:mk 

B un c.. le u t\:ml ~ın ı 1 ır do 
Jandım:ılıl, \ak'al\I hu ac:ıip miı~' e
"eh:rin h.t\a cidJiutlc h.ontr.ul edıl-
ımçlıJtini ~oı-.termcktcdı . . 

\ .ık':ı) ı muhta nr 'c mu fit bir "~
kil<te anl.ıtalım 

Blınd.ın bir h,ıft.ı c\ el Be):ıZıtw. 

Rcf ık cfcndı isminde biri tarafından 
idare olunan (llınum Müstı.ıhdimin) 
idare ine kılıkı:.ıı., kı)alctsiz bir adam 
elcrek J,cndİ~ini Tckirdağında muh

tı·,cm hir otel ile muazzam bir gnzi 
' ı '' a ~ahip göstermi,~ n} rıca da ç0ı... 

in 'c esrafı rrıeınlcketten oldu-
' 

ıddı) etle kontrolo icap eden bo 
nevi ldarebanelerdcn birt 

ğunu söyliy ... ck bir kadın hanende 
De bir erkek gnı·son talep etmiştir. 

f Mnabdi 2 nci ffahıt de] 

e 

c 
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H - r~,~ .ı .,, l., • • • ! Il . yaneın 
cc.l!~~aJ._f°l LlUllUD ıçın mı Bereket versin 

Aıı!r.·;ıraya eitti? 
1 f1'v·r ı1\iıtı'f, ıa n:ız11~." 'l ıc et f 

\ı't ··-::ı·. Oui .. i'"' l <llı ı!i ır.amu! .. .;. ve 
rıı-..- Ja::a l 01'.rruv.ı resmi ahnmama.;ı 

J.,k<.ı ı. 'ılı1'u n<: nezdinde yııpuğı 
te cfJ'•U• ..,.., tı;., '):muş \·c okt:-uvarın 

·ıı:a-ı leı.ı.ıd: uır cereyan ha ıl ol-
mıı r;, 

~·ı ce:c\'.ı.:'l ~-·=" 1":"".u.: ':ır.:!..:ı kuvvet~ 
lenı,·,, r l•.a et cm· .~f"l ha mc 'ele 
ı7c mc~ l 11l olm, ı ıc: p ttmı.ş: ve • h
rr"l·'l '·hı t;· bey cLtrov~nın ılg 
ed· ı.""rrı "'İ tCJT1In ıçin Ankarn.da u· 

~ i ı ·..ı· u! m:ık üıcr ~~rnaneı 

\lamalı t:manet Mah filinde MJ-
hittö be)1n me~'elcyi ~mancı leHne 
halle muvaffak olacağı zannedilmekte 
ve denılmelı tedir ki 

- · l ozan ahitnamesinin mail ah
klmınm müddeti Ağustosta hitam 
'>olmaktadır. \ğu•!•ı i:;c pek az za
man kalrrışrır. h:ı a bir zaman için 
hük metin emanete &lt olan bu mü· 

him mcnhaı '- ldau ilga ctmiyeceği 
mı hakbknr. 

ikisi de büyüme
den söndürüldü 

Dün gece iki yangın çıkmış, sirayet 
etmeden scindüsülmıi•tıir. ilk yangın 
saot yir'Ilide küçük pazar cadde ·inde 
53 numaralı kunduracı Aninin dükkA
nından çıkmı~, etlaiyc gelmeden evel 
slindürlılm~tür . 

Diğer yangın Dolapdcrcde çatal 
kavurma <ı>ka~nda Faninin 2 numaralı 
evinde obadan ıçra>an k" ıkımla•ın 
kilmleri tutu~ıurmasından çıkmış, oda 
doccme<İ kı<mcn )andı'!! b:ıldc· "'n
dunilmuştiir. 

1

: 1.r cktı 1( rinetahsisa! 
Cem . eeR ... , hiffi.n 
Bey ne z~man gelecek 
Vali \'e Şehremini i\Tuhittin IS. •le 

birlikte Ankarara giden ıdaı·eı husu
siye l\I. Cemal ll. şelırimııc avdet 
etmi~tlt 

( cmal il. in ver liği malumata ı;orc, 
l\ l olıiııin w J·:maneı mcknıp•;usu 

O man beyler, Emanet işlerinin intacı 
içir. i\nı ara<la k 1 mişlardı~ Pa7.:ırtc · 
gunu a\deıleri kuvvetle mııhtcıneldır. 

Ankarada \ı 7 ete aıı ı :er halledil
m·ştir. llu me, ı d., idarei husıı~iyc
n n nıdi İK •hlhalihi kala~ağı aıı.Ja ıl 

ı r na , •rc: \ ni ıd:ır •ı hn~ıısı\'t; 

but~· lin tanzimi tak:ırrür ctml<t;r 
Dun.i: mada, idarci hususiye vOt· 

çcsine ıııillct mektepleri için !.18.000 
lir:;.lık tal .. .,isnu uıunznm:ı il3.ve~i.nc 

ilahili) e \' k~letin-' mc\'• •kan istih
sal cdilmı-tır . 

Bu 138,GOO liranın kar<ı lığı bütçede 
l•azı mL a •• ıc pp · "1 t<'w:n olun

..!!!!_IŞtJr. 

rem l hy \ ıl de E.. ne" :ı tev
hidi ırc<'desiı 'ıı Ankar ı nıcvzua 
fırıh~ ı lnı lı ırı 1 ıJüve ı.: r- tır 

va' dat nı· dı.ru , ·;ti! be} i de Ant,~ 11y1 

goı•ı. mL-1l tr 
0 trL'4 res:ııi f.ırutnetc Cnede bir 

mi:'""" 700 b_1 l!ra '1r!dlt temL"l cı
Mc' t• ir. l'ıı resir: ilga edildiği ı:tlc
difl'c ~: ... ~net gaip edeceg, vaıidau 
tcllfi e:!erel.. ba<ka bir resırı ibc!As 
cını k mec~urıyetınde kılacak veyahut 
ş•lı"r l·ut~e inı daraltacaktır. 

Zira ağUW' tan <onra dahili "'ll!mu• 
hit \C ma.:;r 1ao bu rt"i,.-den ya 

k:lmılen .Jleı ıek vcv•hut "iffil tahlif 
ctwek imkdnı ııa< l olacakur. 

ımdiilk bir şey sovlemek kabil 
değildir. Resmın ilga cdılip eırlmedi

~ni ancak chrcmlhi bey avdet ettik 
ıen sonra anlamak kabil ofacüur . 
Muh.t:ı • bey haltJ içimle dönecektir. 

Hasan efendi 
metresini vurdu 1 Cür' eikör hır hırsız 1Jo <torlar arasında 

Birhirlerirıe al(ıl-

ı.:~~ ·brlnra nazaran dclı!U mamu
l .ı , .• "'as~ atwn bu fC'min ilga~ına 

ic:b:ı yoktur. 1 
%:ro hu mes'clc (I.Qı n) maabede-

sile alakadarılır \'e dahili 'Ilamul~t ve 1 
m•hscbtı ın oktruva alınmadı~ı tak· 

dirJc harici ithalattan da alınmoınası ıcap 1 
t..trr _ ı..terHr. Bunun içindir ki okt7u- I 
\trl•1 l.filliyen ilgası tasav\Ur olun· 

1 

22 E.~naf cemiyeiındt n j 

Ancalr 35 tanesfı 
1 

çalışmakta de-· j 

vam edecekler ı 
.n esnaf cenıiyetinden 

f:7 ce:ııiyetin tasfiyeleri 
tensip edilmiş, bu ce
nı;yeilerin müınessille
ri pazartesi günü fır

kadaki cemiyetler ko- l 
n1isyonuna davet edil- ! 
nıi-::tir. 

Kendilerine bu tahdit 
'e tevhit işinin faide
leri, cemiyetlerin inki
~af ını ınucip olacağı 
iznh edilecektir. 
Aldığımız malumata 

göre, leblebiciler cen1i- j 
yeti, kuru yemi.,çilere, 

1 gar.-onlar ccn1iyeti lo- 1 
kantacılara, nıahalle

bici1er kısmen lokan
tacılara, kısmen şeker-

• 
cilere, ekmek yapıcıları 
ekmekciler ceıniyetine 
ilhak edilnıcktedirler. 

Bozulan !algı af hatları 

"vlu"iııin bcv Ank arJa bilha<sa 
bu işle m şgı: !dür. Çok emin bir 
mcnııadan aldıgımız malumata naza· 
nn c c:. bi.ıtlın vergi ~e resim· 
lerinın tevt>it edilerek emanetle vll~

vct tevhit olu~duıı;u takdırt!c bir nam 
dunda ve .-i!A\Ct wrğilcrilc beraber 

bir elden cibaıeti de ıtacavvenlir. 

Emanet mckıupçuru Ô>man bey 

nk r• da bu i lr "1c<gul olmaktadır. 

HU na cur'ettır, yahu 
r ı nrı qahitcden mabat) 

idarehan~ uhıbi, bu adamın zat ve 
hLİ\'IY"tİ hakkında hiç bir tetkik 
yarmadan 1 !ay rettin e'cndi isminde 
bir gençle Fatma hanım namında bir 
genç kadını l u marıavalcı adama ışçı 

olarak \'eıiyor • 1 lerıl tc bu zavallı 
gençleri aldığı gibi Tckirdap;ına götü· 
riyor Halbuki işin feci tarafı Tekir
dağına ,·arıldıktan soııra meydana 
çıkıyor ve anlaşılıyor i<i ortada ne 

muhteşem otel n.. de muazzam gazino 
vardır. Ancak şkcrr"cci dükk~nınJan 
lıozma ufak bir koltuk mcyhancsiııdcn 

ba~ka bır şey )Ok~ur 'L" kcndisıııe 

eşrafı beldeden su Lınü veren herii ıc 
bir dolandırıcıdan haşka bir şey de~il· 

dir. 
Hayrettin efendi bu \'87.İj et önünde 

bir batakhaneye düştüğiınu anlıyarak 

ertesi gun derhol i•t:ınhııJa durüı or, 
!ıa"lcndc raınıa hanım da iki polis 

ıocmurıı tar ·:-dan malOm olmıyan 

bir ••b 'jlten orada alıkonulııyor 
Ş mdi iUve edclmı: 

Nazmi ,'"mini ta~:ya·n Du. ne idiği 
be'. rsı;; oı<l'-ı:ı Hayrettin dandinin bir 
sa..tt[1u, !·'atma hanınuır da 20 lirasını 
dolandınyor. 

Yalııİız be ka.!:.• değil. Bura<laı: 
Tekirdağına ~id~•ken vapurda 
( 100) lira kı:;mcıinde bir paket te 
bu :ıdaıriın c,,-.y::ı:)t arasında çıkıyor. 

idurchanenin vazıyetinc gelince; bir 
kaç kuruş ıa\'assut ücreti almak kay
gusile hiç kefil \'e teminat aramadan 
zat ve hü\'iyeti gavrı malum bir ada
mın ulu orta yumurtladığı sozlere ina
nip ta bu iki masumun başını derde 
ve keselerini de ziyana sokmıya sebep 
olduğu i~in şiddetle takip ve tecziye 
edilmelidir. 

Sahte gazeteciler 
Bir kaç vakitten beri mcl'hum mec

mua ve gazetelere abone ve ilıln pa-

Çengel köyünde Ye~· m:ıbalk..!e 

sakin Bahriye hanım, 60 ya mda il 
putlu 1 fasno isminde bir adamın met 
::;i imiş. il. 

Dün Bahrive hanım, Ho an efendi· 
den bir mıktar para l.stc-:ıİ$, Haı<an 

\'Crmiyeceğini s1>)'lemiş, bunun uzerlne 
Bahriye hanım kliplere binm. · 

&·ıı zUğürt Nr adamla 'll rm.m, 
diye barbaı• bağırarak lla•a~ c!cnıl" i 
hiddetlendirmiş ve do<tunun kendisini 
yaralaın• ına <cbcp olmu llir. B:Iıriyc 
baııım tedavi edilmektedir. 

Çarpıştılar 
Şoför Enverin idaresindeki 33.39 

mımarıılı otomobil ile &hçctin l 69tı 
numaralı Ot<•molıili Ka'1mp:ışa~a fiah 
riyc caddesinde müsademe ctmi~lcl'dir. 

llcr iki otı•mnbilin çamurtuklan 
parçalanmıştıı'- 'iolorler yakalanmıştır. 

Arabacının başına gelen ! 
Arabacı Sadık dün Divanyoluııda 

8358 nııııı.ııalı otomnhili:ı alunda ka
larak hafii suıctıe mecrııb olmuştur. 

Şoför firar ctm·<tir 

Aralarındaki kavga ... 
Galaıada Badem sokaj!ıııda br umıı

mhanenin sakinleri olan !\farika ıle 

Maı.e körkütük oluncaya hdar ra
kı içmişler. sonra da hır birlerine 
do-tlanndan hahscrnıiye başlaınıılar, 

bu esnada araya kıskançlık gL"miŞ ve 
iki nazenın hirhirlerinin kafalannı. 

gozlerini, patlauncıya kudar doğ"i

müılcrdir. ' 

Nara atanlar! 
l"cc"ti, Rı[kı, .\hnıct isn:ıinde üç 

sarhoş, dün gece Kasımpa~ada hiç 
durmak<ızın İıara atarak halkın istira· 
hıtıııı selbettiklerinden derdest ediJ. 
miş~crdir. 

Denize düşen sarhoş 
Kaılıkoyünde Kurbah derede sakın 

şoior Hamit dün Sarhos nlduğu halde 
Kadıköy iskelesinde dolaşıı·ken ayağı 
ka,uak denize dilfmüşse de kunanl-
mışur. 

Bir hırsıslık 
Ka~ımpaşada dön kuyuda tütüncü 

iranlı )lehmet efendinin dükkdnına 

dün gece hırsız girmiş 200 lira kıy

metinde eş) a1;1n1 çalmı~tır. 

İlan 
istanbul icra dairesinden: 

Bir dq·ni mahkumun hihtcrı dolaı-ı 

m.hcuz ayal<lı dikiş makincsile mah

fazu ~runında çatal ve kaşlk işbu 

İki -eümı:iilf 
anbarını 

soydu 
Dün gece çür'etkar 

bir hırsız, (4) ve beş 
nun1arah günırük 

anbarlarını soymuş
tur. Hırsız (4) numa
ralı anbarın kara ci
hetindeki pencere 
demirlerini kırmış, 

(:-ı) nunıaraya geçmiş 
telleri kırmış, müh
rünü bozmuş, İçeri
den mühim eşya 
çalmıştır. (4) nunıa
rada çok kıy,n1etli 
eşya vardır. (iı) nu
nıara ticareti dahi
liyeye aittir. 

Zabıta, gümrük 
nıemurları ile müş

tereken çalınan eş
va vı listelerden tes-
" " 
pit etınektedir. 

Hadise nıühinı te
h"ıldd cdiln1"ktedir. 

eci bir kaza 
Bir elektrik memuru 

komür oluyordu. 
Bu >ahah elektrik şirketinin Pua

pala civarında Ali tevetturlü merh
zindc bir kaza olmu~, bir elektrik 
memuru, yüksek cereyanlı bir tele 
temas etmiş el ve kollarından feci 
surette yaralanarak hastaneye nakle
dilmiştir. 

Bu yüzden o ci\'nrda ckktirik ecre· 
yanı 20 dakika inkıtaa uğraınışur . 
Yapılan tetkikat. kazanın ihtiyamzlık· 

tan ileı·i ~el<li~i anlaşılmı~ur. 

Bursada bır cınayet 

larırıı muayeı1e . 
et tirnıelC'rİni 
si)ylivorlar 

Tıp fakültesi haHında dokıurlar ara

sındaki münakaşat haylı hararetlendi. 
Mazh3r Osman lt bl7.dc ·pek iyi dok
ıorlar olmakla lıura'ıer- fakülte idare 
edebilecek bir ü;tat göıııı. lijl;ini ~öy
lemiştir. 

Tıp fakülttsi mude islerinden Tev· 
fik Recep il. bu sUlcre .ıav•ct etıiğıni, 
bunun l<arşı,<ında giılm:ktcn haşka bir 
şey yapınadıt:ını sovkmektc • (acaba 
Mazhar Osman bey ak'ını mı kaçırdı) 

mülahıızasırın gayri ilıtiyori lıhrindcıı 

geçtiğini ilave ev"cmel,tcdir. Bu l'cva 
nat üzerine Ma.ıhar Osman beyle go· 
rüştiık. Bize dedi ki: 

(- • Tevf'k Recdı be) in bu sözle
rini yaz.ın gazeteyı hen.ıt gurmedim. 
Mamali, benim iı·tihadıma ilimle mu· 
hbcle edilebilecek iken hu <urctle 
cevap venlmesi, hiHcti nklcye ve ku· 
surun hangi ıarufta oldutunu güstc
riyor. Ben de TcvHk Recep beıe. 

aklını mu:ı,·enc 

ederim. 
ettirmcsinJ 

Çocuk yıy .. n kedı 

tavsi~ e 

Van, (Fransada) 18 (A. A.}-
Bir kedi beşiğfodc uyurn.ıkt.ı 

olan küçük bır kızın kafasın, 
kısmen yemiştir. 

Bir tiren ınahsur 
Zagrep, ı 8 A, A J - Splırten gd 

mrkıc obıı ckspıcs daglık a.azido 

karlar altı ı!J ııı. lı'ltr kalmışın, Bazı 

yerlerde fırtıııa 7 metre ırtifnında 

kar yığn • r. 'l'irenı kıırt ... rrnnk için 

yardı...,~cı kuv\tt ro. d\;rjlmıştır. 

S. Grandinin 
mühim beyanatı 

Atina, 18 - S. Grandi yeni beya-

natta bulunarak, İtalya siya<etinin sulh 

için ve Cemiyeti akvam için tehlike 

olduğuna dair olan sözleri tekzip et

miş. italya sey.,ctinin gayesi balkan, 

Akdeniz müsalemct' 'c haua umum 

sulh için bır hizmet etmek 0ldoğun.ı 

ve bunun en huı ük hadimi Türk • 

italya mı<akı oldu;;unu bc,·an emıışur. 

İngiliz filosu Pirode 

Mamafi, yunan'" 
lılar da.ima. ür-rı
itvar bulunuyo'" 

rlar. 
Atina, 17 - Gazetelerin selthiyeııar 

mcnalıidcn nl•rak neşretllkle•i malıl· 
mata ,,azaran, Ankaraua icr· ed:lmckte 
ol:ın muz.-kcıar son günlerde şay1nı 

kayit bir trr•kki gös,cırniş ise ıle 
iti temin cdi diğ •e dair ·~\irk : a· 
zct lcrl tanfır.' ı \Cıilcn ba~crl•r 
do 'il dcğfülir, m ı ,jm,!lılir. 

I iciyc '1 ı c t:.m .. " mes•c' i 
ha .,,.ınd.ı \~unar. ~l4Ilın 'l'ur ı- e 
malı. up muamele ı ıçın 200 ıı·n mt"Z 

ra ı \ \.-rL esi .ı k.ı da 1L11.J.ı ha ıl 
olduğuna dair ıeri],n tna!Cımao ıekliP 
ctmi~~ .. 

\ :-:ıaf Tilr': Yun~r müzakera· 
01111. mü,reı bır ncticeı-c varac .. ğt 
hahındakı iım·ıl~· mevcut Qlmakı..uı 
hali ılcğ'lJir 

~.Gr: ıdinın .\nka·1 ve ,\tfna seya· 
haunın lıunJ yardım edeceği mevcoı 

um tleri Lıkvive etmektedir 

Türkıye - Yunanistan 
,\dn_a, 18- ııalp sc:.irı, \1. Vt"'.li· 

zebsu ziyorct ederek Ankara muıa· 
kerau. hakkında nıalümht istemiş 'e 
M. Musolinin:n T iırkiyc ile Yı ~a· 

ni•tan arasınd~ bir itilAf husulunü 
~örmek hakkındaki temennisini de 
ılılvc eylcmişcir. 

Bursa muhakeme<i 
flıırsa, ( H .. \I ) Bııvıin 

ı .. ru ",.r ceza mcılıkemesi. 
Jıapisaııeden !J<ik bayrakçı 
Cemali kcu;ırmak le§ebbıısılc 
mazıııın mt'vlwjlarııı ıırı/ıcı -
kcmesine saat onda başlaıı -
mı.$1ır. 

ılla/ıpııslar olobıislerle hcı -
pi.wmedeıı getirildiler. Eııdci 
lıi::ıını muhakeme kararı 

okıındıı. J/ıılıakemell'rin on 
telse sürmesi nı11/ıleıııeldir. 

Bütçenin tetkiki 
Ankara, ( 11 . .ll ) - Bıifçc 

enrılrııeni bııgıııı (1929) bııl

re~inin tel kil ine ba. ·[ı yaraklır. 

mühendis mekteb.n~e konferans 
Pr<~f'esür .llcıvver, bııgıin 

nııilıendis mektebinde kemerlt 
köprıilere dair bir konfernııs 
verecektir. 

isvıçrede pasaport yok 
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• 1 
Beri in ıı-,, ( A.A. ) g 

İsviçre hüiımeti bilu- l 
ınum mu,·addak hükıi
metler tabaası hakkın-
da pasaport vizesi 1 n< 
nıuanıelesini. ilga et
n1iştir, 

Ancak 1\ rupa hü
kümetlcrinin de İsviç

. 
ın 

rıal i 
re tahaasını avni ted- ışk· 
birden nıüstefit etme- ı l<l· 
leri şart konoln1uştur. 

Sürülen Efgan prnnsleri 
Dun ve e>olkı ı'J.-şam devam eden 

fırtınadan il:.rueli ve Ar.adolu vil. • 

~r!l•rile l>t.nbol 1ru:ndaki t.lgraf 

ıı.t1.n boztılmo~ lsoJe mLılıtcli[ bti· 

l.&mc'tlerJe11 telı;ra[ çavuşlan -;ı!cınla~ 

raları ıoplıyarı 'ahte gazeteciler hak- K:L Sanlnin 2 linci Pazaıtcsi runü sa· 
Bur~a 19 ( Hc\J.' - Bur a eşrafın 

dan :\-lehmet iskender er. Cumhuriy.t 
gazinosunda ~ar~un Boh<ırun bahşı} 

i<teme>ine kızarak tabanca ile garsonu 
beyninde!'\ \ıt, tıp /.fdürmiiştur. 

Atina • l 8 - ( 24) paçadan iharct 

Kalkiıt.a, J ,q (A. A.) - fRöy· , 
ttr) t:<lddc!' beri I lindistmıd3 
miil:cci bulı.-ıan bir hayli E{gao 
pr~nsi, 1':fganıota'1 hadi.an dolıı
yı,ile nıunıkıin mertebe bu mcm· 
IekcttcP uzak bulundurıılmak içiıı 
nirnıan) aya urulmü~tlır. 

kında polis müdiriyetinden yapılan at 11 ten itibaren bilmiizayede San- İngiliz lila•u hiin Vireyc u<ıl olmuş

tur. Diğe 54 paıça da başka Yunan 
limanlar a l';i:miştir ra at'wr t:ım ı tdi\nı,' r 

tahkiknt biunış, evrak tahkikiye faillcrıle dalbedeHanında lurııht edikceği i!An 
her ıl>ı..r rr iddcıumuntili~c Sc\ kcdi!m. .tır 1 olır · r. 

~=.:=:7:::7:==:~==;=:;::::;=6~~i':::ı:::7:::::~~=::~~:~:~~:~~~:~~;: Sırbistanda kış ·---.-,---~---~---·ıu .. u-~ı-!llJr.rı'ı_R:ı·ı n1elerinin kenarına ka- edemiyerck, mahzuna- nın yüreğine elen1lc Bd!Jruı. 18 ( .ı..ı) - Rıı-

1 . 1 ııruıı ıı dar gölrsi.i, be1ine ka- ne bir tarafa çekildi. karışık hir hiddet dol- lıin ıııcıııll'i»elle ~iılılclli fıir 
~ / fiJURltlJ' dar sırtı, kolları ve İki genç, ıni.iteınadiyen duru,_•ordu. Onlar, o so!jıık lıııkıım sıirmı:kleılir. 

• ... = Saray Ros111ıc/11 la/ılc.~sıfır :;O 
saçları açıktı. Ten ren- firenkçe konuşuyorlar. iki dost. hu a7 . .ahü ıstı- derece kt1yıleılilıııi~lir. 

" -~"\ -.ı!J-

Fak:ıt kız. alık oğlanını ti. Lakin, K<i.nıranla 
ne şekilde istihdanı Nerinıanın tekabül et
olunduğJ.ınu ilk lıatve-· til·leri sırada aldıkları 
dC' Kanıran beye ih<>:ıs vaziyet, o neşeyı kü
ıçın en1rinden rücu künden sarstı. Hanı 
etnıedi : ının , n1isafirini , hiç 

- Sen evin erkeği olmazsa nim mestur 
sayılırsın, ınisafiri olarak kabul edeceğini 
karştlamak vazifendir! tahmin eden serseın 
Kavlile <i~;akını ilzam f({ıtip, zannının büs-

• ve hiznıetçilerc ait bir bütü hilafı bir nıanza-
vazifeyi ifaya icbar ra görnıü~tü. Neriman, 
etti. Evin erkeği sayıl- yalnız açık dc<ril, tanı 
n1..ık, izzetptnahnı bir nıanasile açık saçıktı. 
an icin ho una ginıi)- 'f eninin her tarafı,n1c-

gindeki ipek çorap, diz ve gülfr;üyorlardı. Ne- raha dei!il, llurreınin Bir bonıba infilakı 
kapaklarına kadar ha- ri nıanın işaretile, onun n1evcıuJiyctine bile ah\- Ocunıı, 18 (A.Al - ııuraJ.ı infi!Al' 

ki l k 1 d t d. " l"b" 1 l - ·· • J ettirilen hı l mba mesken oı.ıalC ca arının ta açı o - a e a ızı < ı ıne yapı- <a< ar gorunnııyor ar, kui'.anılan lıı hına,1 tahrip c~lcm~ , 

duiru zehabını uyandı- şıp oturan K~\mran zavallının ne vüzünc " an~ır ç.-.ı ınııur. \angın «hlr :ı 
l L> } d "k "b" b " k )1 J "" l "r.ılar.: ~ir ~et ı.:vlemiştir rıyorc U. oe e İ atı 1 evın O .arını açara<. bal~ı vorla r, ne de "0 - Alo ki-i ı abedit olmuıııır, l:lıınhı1~ 

bu uryan şuh]ug>.11 he-· ellerini - kıza teınas tur» denıİ \'C tcncLzüJ tcıcf nldu~u z~nnoluunrnr. irfaiı<" cf· 1 ı 
1 "" rndı gı~iplcrir. cı·ı;etlcrini ı:nk:ız rtı'~"' ., 

yenn1edi, infialini işmi- ettirircesine- yak a)tl- ediyorlardı. >ında anm ilomlıanm tahıip c'1cdı· d 
"l •• t • 1 l ı • t• a latlSI ı h" ~j binanı ı,nu de '·ere >trilmlş ıl.l Zazı e gos erllllyc Ça 1- rara < a c n c ·•· ' Htıı·ı-·em )lt nıt··ı ın1 b ' c • - ıııecrul' hu) r.ınu~t ;r. lloml.onın ııı n· 

şırken Nerin1anın fi- Hurrcın ıçın bir sar- se:nenıezli.~e karşı fe- !ar ı... •' ıdar. ar'dııı;t ,_,,nolunuı«· 
renkçe bir şeyler söy- ınaşdolaş tesiri ika vcran ffÖStern1ek istedi 1 ~lüthiş bir kasırga ıı 11 
liyerek elini genç \'e edivordu. hccercn~edi. Kııcaldas- 1 :;er. r . ( \nıdkınır :.\lı--oıi ı ıiı; hı" 

( • t · • J l" f k J • liumctı dahilinde) 18 ( \. \.) 13 güzel misafire Uzat- Jaze CCIJ1111, <ell.( l 11laktan ar SIZ 0 an glln öj!;!eıe doğru cenubi ;\lissori, ccPıl" llb 
tıgu.>"ılll , 0J1Un da bu gözü Önünde hu kadar ŞU <YCIJ"İp lllUhaverCllin hi lnu ... ıa ıe illi l J..uk~'Iletle." ~ 

1 1 1 l '"' bazı a\; ~ını supu.C'.1 kn •r n r • 1 l; 
Jütif eli -rükfıa vara- lüüba İ İktc )ll lllllllGSI 1ni.il.111el bir salıidi ola- sında dBrt çornk telef olmuştur. \ır• 
rak- Öptüğünü gördü, hele 1 1Crİn1allll1 - göz rak kal111aY; Ja - izzeti mı ki~injr dahi mecruh o\duğı: ~ r 
Çehresi hu sefer sarar- !'ıİ.İZÜI), l!l'nlan kırııl - nefsinden ;iyade-izzeti !eniyor. Kasır,a)ı mUftealıip b•!:,,":1ııt 

" ınkaları.la ı•~•n tıı anasa ya&·-'' 
clı, fakat şakkı şefe 1 cil ·denınc-.i, delikanlı- ,\labadi var azım h~·~•tı m .. dııe ika evlc'.'II 



3 

o 

·is• 1 • i u .) \ 

lı rn ıs 

bu n lı k 

Yo 1.,rıJ temızıiğı 
r ı...~ ı iin iz , az \'(J,·· 

g,ızt>lCt,;;;, 

1 ihtinıtI- · 
L. •ıttin 

c 1 · ;,k·n ·k 
) ~r~ıclc haz:

1
1 _ 

t 1 ah 1 r veı-i
H nu oku\an 

.a zi~ eli hi lıni,· cn-
1 tanhu 1 s~.!·:{J .. Lı-· 

n ··ıı .. , gu u ... gü!istan 
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o s arı ı..;,•ıwlPr<IPn lwri yc•riıw 

f\OllJlJl)<lll fJİI' Sf'IH' !jÜlll

ı•itf\h•, hit• il.i ı..,t•ıw <il' 
Ha~.ılhaı edt• ht•l,li~ c•11 :-.b
mo111'ctf ah•ti ııihct) el ma
hallin<' 'azPclihııPJ, f11.t•ı•t•-

Müsadei alinizle size biraz buranın siTJemala.rından 
bahsedeyim. Burada boyacı ve berber salonu 

lcadar sinema vardır. 

<i=1·. ..n ald i,·iıı) apılmakla 1 

olmı hiııa ildual t•(Jilmi'i 
'f'alf[ lt• luıı·ay.ı uütlirül
Uıt! ... l nı·. Hi1t.\{'lltll(') h hun
dan ... onJ'a nıc·mlt•l\t•I i mi:z
dt• 'al,i olm·.ıl, ufal, hir 
zı•lzt•lf•tl,•11 hil<-' fıalwrdm· 
olıwctfl11. clf•.mPldir. ~im -
di) <' f,adar lslanhulcla ve• 

J tj fj Jf ulıon·fri: /dl' is Jlu/Jıefi 
Otı ın ıhıl bıLİ lı..ı nh~nın re 

n ek 'LJı~mi.z t1 .ık 1 ıh,ınrnnııı 
' 1 ap;ının b ınd. bıı ahtı. 

) emchtcP ınra \latt d: 
İP1di ncrc\ e ı..ı lclim d1.di. 

B\;n de. 

T.ıbii c\ imi1.1.:! .. 
(\'.ıhı u 'c"dım. f:ıhat h1.1im 

) a uwmlPlü•l im izin di{ier 
ıu·tlmllerirnlc- 'al,i ofaıı 
lı.u·Pkf•I i aı·zlm·ı anlamuf, 
J\lthil olamt) ordu. l'almz 
'011 1.auıancla sismonı·al' 

ı..u1.d hardc-.'ıl ! l ler ıH:dı..:n--c hu 

1 ak~arı Lrhn crhn oda) a dun-

1 
ım.:1. j,ccmi) < rdu. 

~ Kim bilir hc1h.i it.ti\ m :ıhçı 
1 l~a-.mın kı rhU'ıç hm ali h;U,'\ g~ızti 
I unundcn .ıv·ılmı;or, hu hcrıfin 

alt>li mu\·Htif,:ıl hiı· maJmllf• 
l\oımrn~. lıu suı•t•l lc• aı·a 
:-ıır.ı olan zc-lz<•lt•leı·i hh -

t•c l<'hi fi ye •rd u. 
nu ak·l i<;in yaplu·ılan 

)'{'Hİ bina ~·a t,,Jtt') <'{' para 
sarf<~ctilmi~ '<'Fatin hf•yin 
hi111111Pl ile mahalliıw vazı
mt inıl,tua ha ıl olıııu~l ur. 
İh•ridt• .\nkm·a kin tir· 
hü~ üli hiı' ~ismooraf alN i 
('l'lhP<lilf'l'f'l\t İl'. 

En genç tayyareci öldü 
J) 11\ ll'U t.:11 ::-t:llÇ t.I\ \ Cfl .. d İ 

I\,; l l \b.ıh bund m ı ı; gun 
ch.l tJ\\ .ır ik Hindi tana bjr 
... dd \; 1,ı-ıl,mısıı Suı Raf.tel H! 

ı,,1J pd.: mus.ıit bir 1.:\ yahat
tcn onra 1 i b.ıh bu ~dıirde \ l!rı.: 
inerktıı bir kn nu 11\.:ticı.:slndc 
t.n '.m: i p.ırç.11.mmı., ],endi i 
an-ıı~.ı \ :ırabnnm \ ı.: bir.ız onr.1 
olmuştur. Bu l,:ız.ımn en fc\,;i 
~ıh1..ti klik.mi nın, ,.,h.nn 1..,ıjJ,b.11 
i :;,, Sen R.ı( ıek Mit mi ... olan 'a
lide' inin go.dcn onundı.: p.uça
Ic1 llS ( 111 sıdı • 

27 Yaşında bir rnüşür 
:\ l:ıhut 'c mc hur ~ m dikt:ıto

nı mutC\ cf n Ç.m.., olin)n oP;lu 

:ılup s~n d:ırbc" hukt'ımctlc l:ın- · 

çorh.k .1.ima'.111 idar .) i ele alan 

Cank-.ul) an·· d) e\ m 27 ya,ınd:ı 

bulunma m:ı r· .• 1\.:n mu~lır rtitlıc 

.. :ni h:ı1.idir.Bu ~cnç mtı-.urtin tah
tı idan; imkkı ar:ıtinin 1 'r:ınsn ce
"-nmct;ndc oldur;unu (Lk d İ) or) 
haber 'cr:nckc~dir. 

Otomob;ı meraklısı hırsız 
l!arisf c· " t;olo ,, isminde 

haricen çok şık ve =arif bir 
olomo!Jil !11rs1:ı ll•ı1/,ıf cdi/m;ş
iir. f\cndisim~ /,i/Jar bir Jmc
rikalı o/omobif ci susri 
vererek oto meşlıerlerinden 

anıla çalan bu adam şimdi
ye !mdar tamam 34 iane yeni 1 
oto çnlm111a rıı l>11nltırı sala
rak orladrm s1111şım!JU nmrıa
ffak olnmslur. So11 defa 
yakmr le 11erme. i srrf l1ir 

1 .esadıif eseri olnm.~fllr. 

pano~ .ı kmlar ıı;clmc ... i ihtimali 
i ·mdc uwl ) r rdu 

Um .. B..ı ,ık ti rul İ\ l,; içindc 
alını.1. bınıkmadım. Bu .ık~am 

hcr ah"amkindcn dah.ı fozb su
) una ~tmd. l.17.ımdır. 

- · Peki iki gü1.üın .. 1 :, c daha 
r,ıtmi) dirn .. Bir a?. gezdim. 

ı ... tcı -.en incmaya p;idc:lım. Ben 
bllr.1~ a ;.,cldim geldi Burnn:. \' -
re-, --incmalan n t'-tl ... e~dir hilmi
) orum. Gürmu-. olurum: 

lknim -.inem.ı\ a ~itmek tekli

fimi \ latild derhal 'c hu) uk bir 
• C\ inçle k.ır ıl.ıdı. 

l) i ki hatınm:ı getirdin .. 
:Dedi. Bir .ıı kada;-ım '.ır. Dı irr 
ay C\ el \1,ımanın Johanta-.ına 

(fttrson ul.ı ak ~elmbti. Q da ahçı 
ba~ı ile ~eçincmcdi .. 

On b ' gun çalı abildi onm 
çıktı. ., imdi '\ IJdclol'c ,ıncma
mda, ~ old<t bir kaç dcf.ı blirdum. 
Çok i~ i bir ı~ ... p.m; ol kızıdır. 
Beni incma) a ça~ırdı. 

Gece tıunduz mc ... gulum 
bı.:n ~demi\ ıruın. \ra .. mı ı.;cl de 
~önı~clim.. Dedi. Fııkat en de 
bili) or-.un ki 'akit bulupta gide
medim. Kı-.mct bu~n imi~ Orct).t 

.gidelim. 
l km ..,incma C) rc<lcr, hem 

Lııiı.-ı)) i: bir ca;-la iki huş 'ur
mu:;- olunız. 

Bu kararı \erdikten onra lo
kantadan çıktık_ Do~n.ıca (\lade
lone --incma. .. mı bO) ladık. 

Hueno .\ \Tc ... ınemalanL 

'\hi ... adci .llinizlc --ize bir a1. 
burrının inemala.rından bah tdc
) im .• \rjantindc hı >yacı ) c berber 
:;alonl:ırımn çukluP;u kadar .incma 
~alonlarının dn bollujtu naz.ın dik
kati cclbcdccck kndar çoktur. 

J lcmcn her hu~c ba~ında ömi 
reng•\ renk r~klamlarfa u::.lenmi~ 
bir . incma ;ti onu Yardır. 

.::incmalarm mıktarmın dur t) w.ii 
mütcca\ iz olduğunu ~ô\ ler em 
aşağı Yuk:m bir fikir cdinmh olur 

sunu1.. Gunduzleri uç matine \'c 
gt.---cdcri iki ll\ .ırc \en:n ... incma
lar .her sc:ın ... ıarında nklım aklım 
doiudur. 

Hele paz.ır günleri buralarda 

buki bu zat daha eye) 
haher verseydi, has -
talar. hos )·ere soouk-. ,.., 

\ e · ht lm:.ıh :u.lı..:ı.ı bir ınc'> <. k \ ı 
uııııa Jır. 

~incm:.ı 

on ınc O\ h.: 
d\lll\;t; 

bizim 
gt ınm uzun 
1 tanbuld.ı 

hOrduı-..umuı glhi inun.t alon 
J;:-., ~dnıc,in. 

\ .ı:.ı.ı dıım .mın h... tJr.ılınll 1 

--inem:ı s tlonl.11111111 dcınir h.ts 
'iLrlll:l\ deı i bir be\ .11. pt:rd1,; ile 
bir nlJIJıkJLll, filim go-..tLrki 
m.ıhinish. n ib:.<rdtİr 'c bunlar d.t 
biıtJbi • \ rj,mtin inunal.mn<la 
her \ erJc olduğu gibi ınc\ cut 
tur. AıK.ık bura<l.ı b ı-.,1..1 \lXlcr
dl.'. oJmıvan lıaı;kJ bir 1.:\ d.1h.t 
'.ır. 

l:\d.ııc len \':1 11lı \,1zdını '~ne 

de 'ili. y.mlıs okth.lunuı-. 
Bucnos A \ n.:s ~İncııul.ınn,ı 

gin:rhnonpır.ı bik \t:Jlllı.;Z iıı:1,. 

J:s.t d1 k:ıpmın onündc hm uk 
\ :ııı il\! '.tzı lını·. dcktrikli rek
l.ıml.tr bunu li'I.'. h.ıhı.:r '1. ridt:r: 

( Sin1.-ına\':1 :-:irmd b~d.n .tdır.) 
. in Jı i1. d ... r .... iniz 1 i: 

Oh! .. ~c ,ıll ıncmld.c.:t_ 

mademki hutt n ı;,in,•m.ı' .1r l cti:t 
,·,ıdır, butun gtını mı o .;inun.1-
d.m bu '>İııemct\ :.ı dola~ınah 

her gun a\ n a\ n hl:\ a tı t ilim 
se, rrtmeklı.: geçir .. 

h i.. Hos. 'c m.mtıl i du u
nlı,·or<:.unuz .ıınnı:ı bu incm,t-
1.mn .ı.ltmd.ı ıl 1ı l'ir \.• ı .111 

.\bh ıdi '.ır 

Vilayetle Emanet 

1 rr('\'lıit i~i tanla-
J}l(\Jl ll1l ]}] ual'--
k a 1 c 11 t n 1 ], aldı? 
\1 ilfıyctle 

tevhidi 
En1anetin 

hakkındaki 
tasavvurdan sarfı na
zar edihnesi nıevzuu 
hah. olduğunu kavdet
nıiştik. Fırkanın İ~tan
bul Vilayet hey'eti ida
re reisi ı-:n1in Ali ]~. 
kendisile gö;ü~cn bir 
nıuharririnıize denıiş-

Etir ki; 
l - «\ 'ilü vet ve Enıa

netin tevhidi keyfiye
tinden sarfı nazaı· edi
lip edilmediğini biJn1e
yoru111. )' alıuz, ben bu 
tevhit kevfivetinin te·-... .., 
hir edikli{!ini işittim. 

1e kadar doğru, biJe
menl.>) 

lisanlarından bü-ine 
vukuf ·ebebi tercih 
olacaktır. is arn an-. -

Ce .... .,"" lındudızmuzda . ,, Reklamc1l1A·fa tcuilcki ----
çı layık Bir evlenme • Anı • r 

old 
b 

cezayı 

du 
Cenup hndudun1uz

dan u 1 ~ J» ıncrkep yü
kü kaçak eşya geçir
n1ck tesehbiisünde bu
lunan t;:!:>)> kisilik bir 
kaçakçı kaf il~sinc ı \ı
scybin çivarında jan- , 
dannalanınız tarafın
dan tesadüf edihııi~, 
dur cnırinc silt hla 
nuıkabclc eden kaçak
\'ı1arla 'uku hulan 

n1üsaden1ede bir kaçak
çı nıaktu) düşınü~, di-
1!,·ederi kısn1en derde~t 
<.J 

edi Jnıis. nıi.i teba kisi 
hudud~ı geçerek fil·ara 
nıuvaffak olnıuştur. 

En siirafli Oiornobil 
• 

Bir lngiliz tara-
fından imal etti

riliyor 
Bır ingıliz mıh nncrfrıın t-:ıı feniği 

mn onl:ır .&ne-.·ııdc Bint ,ı l.q.~-ml 

i·ınindc 1 iı· otomobil mutah:ı-.-.ı•ı 

( t:'iO) be\ g r l-t.\\ ctindı bır l tomuhıl 

iıı..:a Ltt ımı•riı Bır J...aç h· ftı,ıı LdJr 
LL

0
t n • \ıncrıka\ ıdercl 11orıdaJa-

1i m mt•b 1 ' ı~lanıı , .. ·ra ede .... ' 

\\: "uolllı: 400 J..ılom ti dil ır ur lk 

Jı:ıreht ukbıkıı bu 'cnı r ın< h le 

.\nıcıiJ.. 11111 c han ~uı. t .d r mu kııa· 
c:ıJ..tır. 

\mu i ,ı:ıı:ır iındıdt11 bıı momo-

1 ıkl• n d:ıh ı ~urotlı h ı ın.ıhınL' ı 

ha\ i h r otoıııol ıl \ ı L-:tl-1.ırınış 

Karakolda do
ğan çocuk 

P 'h ga l dcı ı u ~ ı 'p h:ıcli,~-. i 

n:ılJLlınl'l.ccaı h.r. < ;\:Ç~"'I ~un, m:ıdmn 
"Ek ,, i-mindc l> r k dının, ~oJ;.:ıl..c:ı 

iken i!Jı-.ı tııtmıı., \C ılk p ıli 1.ıı :t· 

.kolun ı mu • c, t 1.:l cr.k l.ı"r lı:ı tane: e 
ll'ıklınl ı•tcmı ıır. 

\1cmu l. ··. k dıııın :ıı -U unn \ eıinc 

gdir ocl\c J. d<ir ,.,nla"' ·ıkla.n•ış \c 
poli .ı. r·n ) · Jımı ılc kadın h11 hr. 
Çl cuj!;u <l .ı;urıııu~tur. 

Oir:ı.7. " l r.ı p,ch.n l'Uc. uz"frlcrinc 

tamamen \ab:ı•ıcı ol:ın bu ı,tc me
murla 11 ">tcıdiktcıi ınu\.:ıffakiHti 

t br ıl.. t 1mi;.tiı. 

Fırkanm remzi 
C. H. F. tarafından 

kahul edilen resn1i 
n ıonognun bütün fır
ka teşkih1tına tebliğ· 
ediln1iştir. l~u ınonog
ran1 kırn1ızı beyaz 
ı·enlderle bövük hiı· C. 
harfi]c onun içinde (H) 
ve (H) 111 İçinde de F 
harflerinden ınürek
keptir. 

cağını yaznuşt.ınız 

ha1huki hir buçuk av .., 

olduğu l alde gazete-

Berlinde b·r 
hadise oğ rdu 

ı ulnr k ' mcr. 1 r ık r. 

( CÇ 1 ~ 10 Jk "n 

rı de \ uku.ı ~cl<'rı 

; .. p t tme;I'. t"I • 

l ı 

)... ıd 

k -.uı \l rcnlcı ııı h -.-.e. 
de k .ilo•ıun nlıııu ı ıııc Ltır-

mi .. lt rd'ı 

: Gelecek zamanda hayat 

Ticaret şirket!e
rinin hakimiyeti 
altına mı girec k 

l,t ı uı-.,ıııl ır. ılı.. · .• kiıw' · 
ı .ıııı 1111 11 lı.ıl.1111 olıı aııııı ı;:ı ıı ı 

lıtıl:wak \\.. l11ıuııı"ıı nlıı tkı<l"'u 

l.t dıl· ıııi .t.ıra J..I ı. • 

kıır-

ul.ı~J 1 ı<lıı. 1 { rclıın r .. criı d· -.:n:mı 

il..11l'•a" cüıı 1 l r rokt r. Bu ıl:ml: n 
Lır k.!1,1111 ıı kJ, tl .. hm· 

l< T11lıın icıııek sanayi t'l' -

imin ile lmlwı tff'al için m11-
=ınlır. >' 

<( I fo rb111 sebebi ııala npu -
verlik dc[jildir. JWakis lıar/ırrı 
selıelıi lwrpi<•n /,a:am· umarı
larm salılu akidelt•ridi.r.>) 

« D11şı111111ek Jıassasuıdwı 
mahrum olan adam, en y11/\
sck laltsili gorse de ialrsilsi= 
sayliu'.» 

« Sulhperver millet harbe 
mukle<lir old11fju lwlcll' lıarp 
t'imiyrn millettir.» 

« Uafjrur ;rısanlarm fO{jll 
Jwkikal/c manası:; esaslara 
istinacl edel'l k gururlamrlar.>) 

Bir muhtarın tavkıf i 
Adananın Boruk kö

yü. nıuhtarı Aptürrah
n1an Hakkı l~f. ~ui is
ti 111alle ınaznunt n 
haklnndaki tahkikat 
neticesinde tevkif edi)-
1niştir. 

dır, buraları hı lafı 
cn1ir sefahatin gece 
Yarısından . 0111 a de-
~ 

ta hcldenıe7, vaziyet
lerinin tehlikelen1;1esi 
ihtinıali de bertaraf 
edilirdi. Bu oluı· n1n? 

lardan bu t''' afı haiz 1 nizde böyle bir ŞC) o
J .. unıadıın lıHft n i~an. 

yanı ettiği rnaı alkı·lii:·. 

Bir l"ürbc - Bayazıt 
tefit i vazivetın ne . . 
halde olduj!:unu göste-
rir. Bunu güren yok 
n1udur: ... H. Turettin 
Bir di pansere dair 
1 ~ ., oo Iu <liı..;ı)anserin-. ~ 

de a u ı.ı, ncü günü 
kulak e boğ«-ızdan 
ınu taı İp hastaJann 
n1ua"eı·c oiinü idi. 

w t-, 

() sct., .. !k hav~.hia ınu-
·ıyene~ e gidenler dok-
to.4:..ı 'azifc başında 

1 hulanıaın1s)· rdır Ha1-• • c 1. 1 

13. Hikı ıct 

J)airede istihdanı cdil
ınek üzere Yeni ti.irk 
harflerilc hatasız 'azı 
'aznııva eski vazı ile . "' 

)·azılnııs C\ rakı Yeni 
• J 

harflerle tashihe nıüh
taç oln11 .. acak . urette 
tebdile nıuktedir, ali 
'e ya orta tahsilini 
ıvı bitirnıis n1ernura 
iİıt;yaç var~lll'. Ecnehi 

olanları 1ütı'en atidel"İ 
adı·esin1c ı.,öndcı-n1c :_ 
zi rica c<lcrinı. 
Sultan hnıanıında S .. t
dıkıYe hanında ı~tanhu 

hirinci ktıtihiadJi 
i\ t. ı-:s rcf 

Yine sa~ mesıı!esi 
Bundan hir ınüddet 

cYd gazct nizde yaz
nuş olduğunuz , ('CZa
cılardan hiri saç tohu-
111Ullll 

rühe 
hulrnu~ Ye tec-

. 
. ·apıp biraz 

I,..ar:lerir 
0

/.UCll S dat 
S.S. - husu~ta 

{[lzıın gel n nıaltinıat 
Yeril. 1is, a\ r ca sıhhi-. .,, 

ye 'ekalctinin hu gih1 
sevleı~in o-a vrı ciddi 
... ., ..... ol 

olduğuna dair olan 

tehligi de ı ıc)rcdiln1i~
ti, efcndinı. 
Şi"H Hür'yetıbediye tepesindeki 

gatno1ar 
Şi~li-Hüriyetiebcdiy · 

tepesine giden ~ ol üze
rinde dört !razino var-.. , 

1 
1 Jer hi~indc f (~, z · ı o

n1uz saat irnı · u tc 
knpane; caLtJr l ibarı -
snu nıuhh.:' i enr..< rı 
unıuıı1i' c\ e kaı~ı iF n 
Ye ihta;. ı'ne' cut oldt -
ğu haJde hu dört g_a
zinc. bih1 i~tisna i''lli -

lere küş~ıdc in lu 1<.h'ru.

nıaktadff. Bu n·.Hl 
istir. . 

Clskiid{1rda 
iskelesinde cadce i.ı:.e

rindc ((J~ın nun1·!rada 
~\ . .( 'ivazi 

i 

1 

l 



1.1 '»at 

Şuur e di fi ye ı e I .. ()YJ) ·rRiJ:s·riN() 
yYİ' "'eA:-~.: 

Tepeden iirnağa kedar titredi. Evet ağanın minderine ~-----------· 
oturuş, yarı sarhoş Mustafayı iliğine kadar terletmişti. TRABZON BiRIHGI PO .. TA~I 

-,)0- K \l\,\l)E ıZ -apu··u 21 klr n 

1 1111 ımız·ı mıı• lau beklenen 
' pL r 

(Si·. \lil' \ \ '" ' ; ıır r klr nsaı 
ıh; \ \"L '1atıi .. "l.n ) dan 

(,.\TEL ) 'a;ur•ı 2.~klınun ~i 

L··, k ·ı· l ı· ~ . b b l·tda otu oi l'nartc i l.! de (;aıa· ç ız ersen < ı OJ!- 1 nın u oş oc , -
...._"JI rıhtımından lınrıck .. tlc incboiu. ~am 

( r~arıl'a r nalı. \ c \ c•la!ll''-'' dan 
':ı ,ınc ır:ı:ınırr z.;_, h l '-.:kc .. 

lunu te~yi için odadan 1,rup l·alnıaM çok tuhaf ,n, Circsı.n. Truozon Rize, ı Iıır 
e<kcek 'Jrurlar 

( \ E:ST\ \;tpL ti 22 kılnunc' ~I 
~alı sabah sa·ıt il da ( izmır. \ lidilli, 
Pı 1..:. P1tras 1""or[o. Brcnllizı. \ c

cdik \c 'l'rı :e) \-C 

çıktıklan cihetle ha:- olacaktı. Salondaki u hitlecck" duna,Le Pıu• ·ke 
le ile 1 irliktc J{izc. ~lırmcııc • 

l·al,.taı· )'alnız l•aln11ştı. ",·tzın sesı kesilınis.· , " :ııı. ~ ·i r . .ı.; ..... on, 1ırc~olc, Cıin.sr n, Urdu, 
( SF\ R \ \]i:-; ) ·\1pLru 2-t 'lınuı • 
i Pc··,emhc sal,ah tam 'l de l .oı d Bir n1i'ıddct valihane w;;akların izi esasen ün,e, ""m,uP, ;, cbolu, 7.nrguldag.ı 

• uğ"r;ı\ nc.'.lktır. 

ayak üstü durdu, ho) silinnıiştı. Bayraktar Hareket g.-ıu u alır "13'. 
<.'ksprc~ olar.. 1,irc. Bıindizı, 
\·en dık " • ııe•te ı H 

bir nazarla etrafa ba- ağa, şu hiçinısiz vazi
kındı. () topkandil, o yeti nasıl islah edece
çini topayna, o yaldız- ğini düşünürken kızlar
lar, o oyrr.alar, birer <lan biri içeri girdi. 
birer ve şcbekei ayni- Bu giriş, yorgun bir 
yesinde hiç bir iz bı- girişe benziyordu. Bi
rakn1an1ak şartile, raz evel iki yanağında 
gözlerine çarpti. Şu- taşıdığı yapıştırnıalar
ra ya bura ya - . nakış dan biri yoktu, yerin
halinde - serpiştirilen <le bir kırmızılık görü
vc zaten kendisine re- lüyordu. 1 ref esi kesik, 
sin1 gibi görünen ((nıü- tavrı nıütelaşi idi. 
barek bat, -selaınet Bayraktar, haşin bir 
bat, safa bat>) tarzın- <lcrağuştan kurtulınuş 

daki yazıları bişuura- gibi sık sık soluyan 
ne gözden geçirdi ve kıza sordu: 
ne yaptığından haberi - Kız. Arkadaşların 
olmıyarak İsn1ail ağa- nerde? 
nın boş hıraktıvı nıin- - Şinıdi gelirler, bi-
<lerc oturdu. Oturur raz işleri var. 
oturn1az da şuuru ye- - Ne işi? 

riEe ge'di, tepeden tır- - Bahçede dolaşıp 
naga kadar titredi. hava alacaklar. 
Evet, ağanın minderi- Bayraktar kızıp kız
ne oturuş; yarı sarhoş manıak ıçın henüz 
~lustaf ayı, o haylı nıütereddit iken kızla
ıncşhur kabadayı bay- rın ikincisi geldi. O da 
raktari iliğine kadar evelki kız gibi kucak
terletınişti. Bu raşe tan çıknuşa ve ya kur
korku<lan ileri gelnıi- tulınuşa benziyordu, 
yordu, ani bir tefeülün fazla olarak gerdanı -
ruhuna doldurduğu nın bir tarafı kanı -
neşeden doğuyordu. yordu, Bu taze ceriha 

Yeniçeri Hacı Ila a- ı\lustaf anın gözünden 
nın oğlu, kendi <lileğile kaçınadı: 
ve isteğile değil, a - - Kız-dedi - bahçede 
danılarının sevkile a- köpeklerle ıni dalaştın 
ğanın ınin<lerine otuc- · ne bu yara ? 
n1ayı f ali hayır addet- Dilber köçek, cevap 
nıişti. Bu kö-;;ke geliş yerine, başındaki al
~ibi ~u nıindere otu- duvakla gerdanını sar-

dı ve sustu. ı\lustaf a 
ruşta <la iradesinin 

bu siilnitu, hay.:-iyctile 
dahli olnıadığını, bah- telif edeıncdiğinden 
tının kendisini buraya bir I·aplan gibi gürlc
getirdiğini di'ı!;>Üncrek di: 
köse Ahmedin keha- Söyle avrat, seni 
netinde isabet görüyor- kiın dişledi? 
du. Bunlar, o:ıun fik- Bu sualin nıaba<lini 
riııce tesadüf eseri <le- vahiın gören kız, şeha
ğildi. Onu şu tıyan det parn1ağını ağzına 
uaircsine ve şu tıyan götürerek süktit işare
ha •atında alıştırnıak ti verdikten sonra ya
istiyen gizli bir kuv- vaşça fısıldadı: 
vetin artık harekete Ağa okşadı. 
geldiğine inanı 'ordu. Şu itiraf, bayraktar 
~lustaf a, bu fal ve l\lustafaya nıaceranin 

hu ha) al ile meşgul hakikatini anlattı, de
o arak odada yalnız n1ck ki ağa, dio·er bir 
kaldığını bir nliiddct odada kuçükleri kok
dtişunn1ecli. Sonra bir hı yor, okşu~ or, \ e sonra 
kadeh rakı içn1ek iste- ken~isine gönderiyor
yincc kızların yoklu<ru- du. Uçünc~ kızın henüz 
nu gördü, aynı zaına71_ ~e.lnıemesı_ne. nazaran 
l v t · · · · ıkı evelkılenn çerez 

( a ·~gayı veşyı ışının nıcvkiinde oksanıla-
hay]ı uzadı1[ını anladı. ı·ak t I . •1.1 l'ğ' • v ~ • · er us cc. ı ( ı ı 
Kızlar, aganın gıtıne- r, · • · b··t·· ' · I ., . .- . a6a nevazışının u un 
Slll( en bııısLJI adc aca- sıkletinin üçüncü nu-
ba savuşınuşlar ıni:di? n1araya kaldığı anla
Eğer böyle bir cüı 'et ~ılıyordu. 
gö.:.teı·mişlerse kcr.di- ~Iacatli var 

MERSİN 5ÜRAi POSTA. 1 
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\upuru :ı':.? k .. un-ani '-':olı I.! d1.. 
Galata rıhomını1 ,.,_ h ··ek.de r;zm. 
\ntahıı. \l:\he. \kr-iı. ~ gicleceJ, 

\C [ 'I'a~ucu., ı-\narnoı, .\1 Pe. 

\ntah a, ~zı:ır c Ut' \ .ır .:.. ;;,c ı.. 

tir 

Ua,.ıta kopr. b ,ı•ıd · merkez 

acentesi. Beyoğlu ~ 3 (İ 2 
Mes'adet hanı aaında dair _ı 

m.1lısusada şube acentesi. istF 
ul 2740 

KAR\ DL ;z POST.\~! 

HİLAL 
'""PLlrtı Pazar 20 Kanun ':!ni 

Günü ak~a.mı Sirkeci nhtunından 

hareketle [ Zonguldak • İnebolu , 
Samsun. Fatsa, (Jrdu, (;irt•seın. 'l'ire
holu. Ciirclc . \'akfıkcbir, 'l'rahwn J 
iskelelerine azim t 'c av<lct cdcl:ekı, r. 

)"Ü• \'c yoku i~in Sirkecide \ enı 
handa (1) nuıncroJu accn,esı•c mu:a 

( G\S''"L. ) ,·apuru '>..J. ı;:. •• 'i 
'cr~cmhc ".ı. • (ı de 11u gc...Z. \ .... na 

\·ı· h.·ı:-tc ıcc '"" ' 
111,;r r1,;\ 1 ta ... , ... iı.-iı (~atı.tada ,,,ur. 

hane (L ıı .I 1pc<tino) Baılıca ıcaııta 
•na. Tclcfı,n lkrn~lu 2 ('.!7 ve ' ı 

(; .. 'at<ı .ır~\ınC:: sahık Sctlnik bon
ıar,, ·ı ınas· "dakı \u.i.Jh~rıclcrine tc1c 

Hl Hc,o!!;lu 0 ~C}<) \'C \ahut ~irl;;cciJ.f• 
:\le':ı.tllct ,,,ı- ınu ki \ii.llhanc ine ır .. 

L:tat c 'iln 1 clc '10 i r' ul2-<' 

Sa ık zade 
Biraderler vapurları 
Karadeniz nıuntazanı 

ye lüks postası 

Sakarya· 
'apı;ru 20 K:in~ın sani 

Pazar 
(j;jnü !lkş:ım1 Sirkeci rıhtımınd:ır. 

Jıarckcıle ( %on~ultlak, inebolu. 
Sinop, Sanı .. un • ()rdu, Gircson, 
Tırahzon. Surmene,Rize ve 1 lopa 
,kelclcrine aziİnenc aı·dct cdcecktiı. 

Tar -ıl:lt için Sirkecide .\b'adet 
hanı altınc.l:ı eski TAl~ <l 'l'riycstino 
dairt•ı;;i 'l\·lrfon i-.t·ınhııl ~1wl4 

. 
SOSO .\'LARI~I 

,\ 

Kadınlar için 450 
kuruş fiatla mev-
kii füruhta vazey. 

lemiştir. 
Erkek \'l' 

ı;ocuklara 
ıııalısııs 

ıııiinlPlıaıı 
('t'sillPrirniı 
·th"i Yardır. 

\'cğane •atış mahalleri ncrn~lunda i>tikllıl caddesinde ( Liyon) ma· 

ğ•7.aları · k..,--ı<ında 3.>7 ı c Calatada Tünel sokai1,ında 6 istanbulda 

Emin iinünde l"öprü kurbünde 51 nuır:aralı 

Mağazaları. 

haYi olduğu fo.foriyeli kilsten dolayı bizzat halık yağından 
daha l.."Uvetlidir. lezzeti gavet !atıf r Balık yağı gıbi mide) 
bc.zm z, En nazik mideleı de bile kobylıkla hazmnlur. Yiiruyc· 
mı, en çocnkl:ır için gıl\el :nucı;;:i:r hir de\ ıc.~ı,, ~iı;;c:-;İ }ÜZ ku 
r tur. ile >f~tı 1 c ir '\cm 1 lc7!ln 

:--Linnct~i 
Katiiyen ncı~ız unnet )npılır. Beşik· 

taş '.\1üzdan nazı! han • 'ol . 

<küdo.r 'ıukuk hakimliğinden: 
Yaşar hanım tarafından 13ulguı-lu 

kar)e,inde Uzun Çapr cirnnnda Te- , 

SUPLEK5 
t:.raş bıçakl:ınnı tc':"cih Cl~!11iı. 

Fiaıi ucuzdur ,.. her yerde 
l"'ulı ıur. 

ncke mahallesinde taş ocal,lannda ine\ç' ... ----------mi 
Yakup ağa ezdir de saki'.1 oğlu \leh· 
met Ali ağa ole) 1ine ikame olunan 
boşanma davasından dolayı ~üddci 

oleyh namına ir<al kılın·~ da\etiye 

mumailey!ıin hanesini terk ııe hali ~AZIM 

ikame "ahının meçhuliyeti şc··h \'eri

lerek bila tc.ıliğ iade kılınma,ma bina· 

en bittnlep il:ıne. tcbliıtat icrası karar· 

gir olduıtunılan yeniden t.1stir kılınan 

davetiye mahkeme divanhanesine talik 

kılınmış olduıtıJ gibi yevmi ınuayen 

olan 11 şubat 929 tarihine müsadif 

pazarte>i günü <aat 13.30 da mahke· 

meye gelmediği takdirde hakkında 

b"l ap muameleoi icra kılınaca~ı malıl· 

>nu olma!. iizerc kc' ı;, er gazetelerle 
de i!;\n ulur er. 

lll (.l~T DL H.US, \lURıs L~h.\ IJ 
\c XZUR.JXKE;. JORJ 1. \FU:-1 

Müsamereleri Yarin Başlayor • 
EYelce il:lıı edildiği vcçhile meşhur 

f ran. ız aıti ılcrin müsamereleri ) ann 
ki Pazar akşami Fransız Ti; attusunda 
lıaşlayacakor. 

\'aıın akşam ilk temsil olarak Fe· 
!iks Kandcraııın en güzel komedisi 
olan. 

'\ICOLE E.T SA \ 1-:RTL' 
Diğer temsillerin Proğı-amı Tiyatrn 

kiıc>indc talik cdilmiıtir. 

Talelıelcr için ~ latine muallim bn·· 
!erle talebe efendılcr~ ıerilecek ol~ıı 
matine ünün.:uı<lcki ~'arsamba p:ünü 
saat 16,30 'erilccektir . 

Bu müsamerede L'A~Ji FRiTS Ti·:.\!. 
ı ::;il. FDiU:O:l\TiR. 

.. 

Palalürı ~ı~ il"[' atddılar 
Korsanların bu müthiş hücun aI."ı karşıs· 

şovalye kllfretmiş, Şüca firar imkô.nı 
araşhrmıştı 
-/ / .'J--Jfu/ıal'l'İl'İ: .ipi ıı/lalı 

St•,·iı .\il reis, hu .-nıı·i 1 ahp·stı• nhı•sl<' llt•rli~ orl 
n•r<lil.:ten soııı·a yalaj'j:ı 1 Hu il ibarl.ı 
yalda::;lı, llilie lıinniil ha - 1 l,<'mlilPriıw . t•li .• ıı 
lurııııı Yi'ıeutluıııı allıııtlal,i o kıul:w !Jii•; olıııadı· 
ı;ar';'al'h11•a nüzelı-<' saı'<lı, ŞoYal~ enin~ .ı(jlı 1• 
hayal\(' lı::rPl,<'llPn malı- Pnl:ırh;ııın Pll'f,leı·i 
r ıııı ıl11raıı lrnılıııı kolla- c; ılı)ı ı·, .ıil'aııı {il' 

rının aı·asına ahlı, Pala si'\ inçlc•ıı parıl ıııll'ıl 
ilP KPll'I' iiıw dii::;tfılPı·, ıııyordu. 
s:ll'ayın 1111w11iYl'llll'ri111lP11 l'ala il<• 1\1'11<' ı.:nıııı 
inı ıip• haşladılar. ıııı::; olsalar !J<'lll' ı1aÇ 

ı· pyfiyPti lıahı•r alan v:ı<•aklaı·ı hiı• sııı·ı'll 
k<lt'sanlar, a::;aıiula toplan- İ:ıra y:ılda~ınışlartlı. fı 
ııw;lar, !'Pisin c•ıııı·lni lıl'f{- Uekir: 
liyorlnrdı. Onu ı,ıı<·:ı!JllHla EıısPll'riıw Jıill 
masııl,tısının <'<'Sl'llile '<' mi l'ahı'! 
ııüzl<'ı'inde ııariıı parılı ı - Biyi' sordu. Pala il 
laı•la UPlmPklP old11!j11n11 'in hasmı salliıılı: 
1Joı·uııt:l' ıııülL•essiı• hir · • - S~ılozhı!Jıın ınıı 
lanıı·la ~~ol Yl'rdih•r. yok ... Uu· ııt•ııiş yolıl 11 

Seyit Ali r<'is ııwrıliY<'• k:wıırlnı·sa sonra ali111 
nin ali lııısaıııac.~ııııda dur- Jı .;.iflPı·in kın ru(,l• • I' 
du. Bu ııwlıip n• sPnıa,·i bil<' yal.alıyanıüyız ... ' 
lwy'<'lil<' fll'k nıi.'ıt'ssiı• ui'>- il••rll'-.;inlPr, öyle lıil'. 
rüniipırıhı. !ft'leliın ld nt• olsa eli 

.\rl,atla~larını !ıir<'r hi - dL•n kııı·tıılup ka<:aıı1 
rl'r si'ıztlii, sonra uıü~i'ik ıaı:··· 

1 hir st>sk: iki alıpap, dii~.muıı1 

- Bl'ııi taliip Pıliniz, 11111 aı•l,asından Jıir ıı 
uiıliyoı·ıu!.. dl•l 'iiri'ıdiil<'r. (;ol• 1 

Bl'ıli. lüwsanlaı•, rPisin ıııPd;•n lıi'ıyl<' ınl';ııa il 
Hl')\llSllldan yiiı•fülfıll'I'. diilll'llll'l'I' (Jl'ldilc'l'• 

lliı; lıirisi itiı·:ız ı•tıııı• - Jım·ada daı la~ıyorılll· 
ıııi::;li. Buııüıı Zl'lllJİll, ya- Jü•llı• m· l'ala !ılı' 
rın IH') parasız, at: Y<' rayı~ta tıi'wa ile şo''~1 

sl'ı"sl'ri, hu11ün paııanın üıılPılllt·r. lit>lln Hı 1•1 

lıüyiil, Iıiı· !JiılP rııYa~ yt• • Salıalılar ıı:ı~ rı; 
!ini zaııtPl ıııi~kPıı yarııı ahpaplaı·... ))Pılı, 
adi lıir Y<'lll'ılik lrnlill'siıııll' kt'l'Yan lıaliıule ııı 
liİll'l'k <;Pl•nıip• alı::;ıııı::; uicliyor-;uıııız't .. 
olan k<wsanlar it;in al, Pala llüsPvin iSl' 

• 1 
"l'nıi dl'H' kı•rvaıı vi - itil' sakaya ıa1ı:ııı1 
u ' ' '~ .... 
p•ı•t•k, P~)a !Jİhi .. e) lerin olıııadıjjıni lıilıli(jl 
nt' kıyıılt'I i varılı·t UPis: lıı•ııu•n palasıııı .ı 
( !Jidiyorıız! ) dl'ıııi~I i, on- ha!jırıııı::;tı: 
laı· da ) ürrıyorlaı·dı. - 1 0:1,ıııııuzıı pıı~ 

~<'lıriıı dar ,.l' ı..wı.ık lıııı, aiJı hr: .. 
sol\ald:ırına daldılar, sa· Bn nıiillıi ll'saıln' 
lıill' dolJru yilı'üyoı+ırılı. sıs•nda SO\ ı~lp• o:ılİ 
l\.ıyıya ıJPlılildı•ri 'akil l,üfiir sanırıııus, 

nı·kasıııa ılüıulü: l'lral'ıııa hal ınııı fjı·ı•; 
- Sultan :uatıı ııııhın k.'1111111 aranıı~, zaYt•1

1 IJl'nıisiııi kollayııı, onunla YPI ill' .Jirar isi' 1'•1 

!JİllPı'l'!)iz! li.Pill') i IJÜl'İil'!J rıııt' 
l>ı·ıli, l\.orsaıılar alıilıh• 

kaltlılar, r<'is kıwaijııula 

Ui(J<' lıinııiil lıatuııuıı ı·t• • 
sl'ıli olıhıifu lı.ılıh• ilPl'l<'di, 
Pala ilt' l\.Plle f,{'nılisiııi 

laldp l'llih•r. 

* HPisin ııPrı•yp uit nH'l.l l' 
olıl11(J11nıı Pala ill' l\Pill' 
Iıilmiyorlaı•dı. B<•ll,i hıjjl' 

lıin!JÜI hatunu ıll'fıted<'Cl'I" 
divt• diisiiııünırlar, sıil.iın . . . 
\'l' lı('ıı•mptlp l'l'llHZl'llin 
ıll'l,asuıılan ~ üı·ii) orlaı·ılı. 

Bir aı .ılı!, 111.al ta hir 
t,ııt; J,i iııirı J,l'nılilPriı e 
hİI' tı• yalıancı olııııv.ııı . . 
adamlarla yürfıııu•l.te ol-
dııl\larını !J ll'ıliil<'r, t ilr<•· 
dill•ı'. lhııılar so\'al\ l' de . . 
'isai ilı• tını a H' sın .ıl • 
vt•ııin ıı al ları idi. .\\ili . . . 
lıilıza iı:iıııh• "l{·~ il \.li l'I'• 

is le aı·kasına düıınııış: 
l'ala ... l\.l'llP ... IJpı•il'

IN• ııiılhoı· .... alı, la ilt• -
ride ... l'e~ll•rini hıra! ıw -
yın, lial'alaı·ını kopartıp 

!JPlirin! .. 
l>iYt' sesleıııııi:;ti. 

İkl ll'\'1•111 !'Pisin süzi'ı -
nii il Iıil llll'Sİllİ he klt·ıUl'dl'll 
fırladılar. 

* İki korsan lıalyPnwz lo-
puııdaıı <;ıkan Jıiı· uülle 
süı·atil<• so\ aln•ııiıı ardıııa . . 
lakılnıı::;laı·ılı. Taldı> (•dil -
dikh•ri111lı·n halıPrlt•ı•i cıl

mı~·aıı 1-tıhranıaıılaı· ise 

Yel:i saı·aı·ııııslar, 

m oı•aı•m ı,Jar, ; ıilıa ,·ı· 
~il l'<'Hkll' karar 
sırt laı·ıııı ıhı Yara 
J,pıulilt.•ı•iıulPn !J N;ııl' 
di. Bu "l'lı •ıılt~ il,i I• 

·ı· 
nııı 1,aı· ısııııla ıl .. ,, 1 

lt't'<'I• ~ alııız ~o,·ill' 
Si'ıı:a lrnl 1Yorl11rdı. 
• l\t-lln le

0

l,ir Si'wıt• 11 

liiııl' atılılı, Pı~la ıılı 
O\ ,ıl~ <'P' lıfıeuııı 

llı•ı• il, isi dP ı,or'i ' 
J,orl,mw -;ahlırı::;l •ı 

siılılc•t 'I' d •lıs<'Iİ {I ' 

artıl, ı, ·rnlilı•ri iı;il' 

tulu iıııl,ıinı 1 aıııı 1 

. ' 
ııPk fpı i hir sur<'tl• 

ladıl.11•. 

( 'lalııuli ' 

,1loın hnJ .. l , tı 

/ uıri Rrıto ı 
ı. .. 

ŞEHREMANETi BU ~ 

l~mıı~m~ ~ut öLo ııııJ 1;;1 ı ı '"' 
llııı ıll ~u~ı ,, 

11111111 ~0111~ 

:\loh·crtlen ıı>kilı: 
.\'.mel \'ı·fik r·'·' 
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YADA OLUP BİT'E 
V Al{t\LARDAN i TİBAL1\R 

adın ameleler 

I h!y.al palıalılaşlıkça kadın 
ıçrn de rahat kalmıyor 

Hayat palıalılaştıkça hayal ımicadclesi ele çetinlt:ııyor. 1 u 
gun Aur~ıpada defjme balJC1ye.Jil insan tek basina tJe kendi 
kazancı ıle ailesini yeçindircmiyor. Bu vaziyet kar ısrnda kan 
k~ca el ele veriyorlar iki başlı bir mesai ile Jc'mini maişete 
uyra.c;ıyorlar. Sabahleyin kadm ve erkt k culerimlc11 beraber 
ç kıyorlar ve ayrı ayrı va::.ifelerine .. iş tıe yuçlerinc gidiyol'lar. 

Ameli lıayatta Jwdmm 9ord1ifjıi işla hem temi: oluyor 
lıem de kadt:ı erkekten daha ucuza çalışlı.~ı için iktisadi fai
deleri oluyor. Resmimi::. bir otomobil atelyesindc "'altşan karim 
ameleleri gostermekledir. 

~ t bih <' 
İnsanlar Jw- P.!!!!':!!!:!'-"'---~ 

ralara sıt/mı
yorlar. 1-laua
larda vı de -
nizler d c dı· 
yer anyorlar. 
Haı,i bir da -
rbı mesel va
rdır: 

- Cözu n u ·•llıiılı,ıt.1'.= 

toprak duyu -
r:;ım derler. 
Bu darbı me
selin de lmk
mıi kalmıyor. 

Resmini go
rduğıi rmz ale
ldcayip nesne 
( 1'/ıomas ) 
isminde bir 
mu/ıe 11 d is { n 
yapmış olqujju 
sai>iiı... yani 
deniz ustımde 

yliıen bir ada- L~~~!!!!!!!:~~!!!!!~=~!!:.~~~ 
llln projl•sidir. 
11u adalar J . k. ' ı ıulutte seyredecekler... Hareket kuvuellt 
gtne ·endi/er, ı,w a ve denizde Lemin edecektir. Balıl'lmıılıili 
~ŞUJ~ tayyareler •• /(azaya uğr.ıyan, fırtmaya /utulan ıwpur-
lear ." adalarm linıanlarmda emin bir melce' bulabilecek -
rımş. 

Tlıamos J>r · · · A · li 'dd' l 1 ' il f . 0Jesmı merıkaltlar kema cı ıye ve e ıemmı-
yc e elkılc etmekte imişler. 

Dalgın bir nazır 
. Dunyanm buyuk k<işifleri-

11~11· buyuk siyasilerinin eksi>
rıya dalgın olf}ulclan meşirn
rdor. İsueç hariciye nazırım 
d~ bu dalgm insanlar ;;umre
su~ kaydetmek icap ediyor. 

' 0•11 gelen Sloklwlm gaze-

ltelr~ı şu garip hadiseyi nak
edıyorlar: 

' !sveç hariciye ıw::ırı M, 
E!ıel Soyfı·en bfr vatandaşa 
bı~ . mşar1 ucrmiye memur 
ec/ılu. 

lJ ll llt l1l ı'çı" l n yapı an mıisa-
meı:enin nihayetinde naz~r 
cebmden mşan mahf azasım 
çıkarıp uzun bir nutuk ira-
dmdaıı sonra mahf a=ay< alô
kmlar zato ıızalll'. !Jıı zat te-
§eklwr ederek ımı/ı• l'a 1 A 'J' =ayı a ır. 
çar ue deriwl kaJJayıp k li 
~ k. il ı · ema ""' une e cc nne kor 

llcr kes Le bu tev;ı::.ııu al
kı§/ar. Ertesi sabah na::.ır ce-
napları tıraş olmak için us _ 
tura malrf a=asmı açllf}ı ::a _ 
man hayretten dona kalır. 
},fabfa~uda ustura değil. .. Nı
şan uarmı§. Dalgm nazır. 
o/, amM merasimde zavallı 
<1<lt1m< ajjı:a mşan yerine us
im a ım ucrmış ı e o da Bunu 
ilıtmıal yeni ihdas edilmiş bir 
ili tl . <m ( l M Pberel~ sükunetle 
et l me indirmiş. 

Deniz mi? Dağ mı? 
nu ene oörülıneıniş 

f'n·t malarm , •~pPy za -
mmuhr 1 ayd~clilnlC'mi~ luş 
vH ~ouuldarm hiiliüın sü
rPcPğim burulan beş allı 

ay evci a' rupa ve İngil -
tere rasatJıanPlt-ri bildir -
mişlerdi. · O zaman biz 
ihparlara hıylli ~•ltmdan 
giihuü:ı;;, ve it;imizclcn de: 

- \llabın işine karışan 
u serscmlt.•rc bak ... 
Dl'nıişlil . 

O zaman bir alay etmiştik. Hadisat 
ta bizimle ~imdi alay ediyor. 

Dünyanın her tarafından ğelen tel
graf haberleri karalarda kar ve deniz
lerde dalga f ınınalarının bütün 
şiddetile 'e dehşet saçarak hükllm 
sürdtiğtimi bildiriyor. Amerik:adan av
rupaya son scf erini yapmıs olan dün
yanın en büyük bir transadandk gemisi 
suvarisi otuz sencdcnberi böyle fırnna 
gorme<l;ğini söylemiş. 

Resmımiz (Oouucs) sahillerine çar
b"r dalganın dağ gibi yükselirken 

bir fotoğrafıdır. 
de böyle olursa açık denfı,. 

le de eyııbnt mrcburiyetinde olanla
rın Ali.ıh ynrdınıcısı olsun. 

Kiralık fırın 
Pangalbcla Hamam soksğıruJa Pntl'

sız mazarlığı karşısında. Mııba!li mu.. 
racut: Beyoğlunda 4Ş7 numamb 
Alctuval Hovakimyan biradedrır dca· 
rethan~ Ulelefonı ~ 

c-.ek 
Boğazım \ .mn or ... 

- Bacağımın verini değistir
seniL. Dizim 11.optı) or adda ... 

- Benim de ,ılnıma ıslak bir 
bez, bemşircciµ-İmw. 

Bura ı ha tane haline kalbe
dilmiş geniş bir izbe idi. Baştan 
gelenlere yatak bulunabilmiş; 
fakat arkadan sokun eden yara
hlar yerlerde kalmıştı. 

Batan guncşin sun kızıllığı 

izbcnin kırık camlı pençerckrin
den 5ULüluyor; ]\anlı l\,ıputlannın 
içinde uzanan yaralıların balmu
rnu çehrdcnni garip bir ışıkla 

aydınlatı) or"lu. 
İnli en, } I\ rJnan bu iri yarı 

ad. ml nn .ır ında beyaz bir 
golge gibi de 1.1<:.Jn hasta bakıcı, 
dud:ıklannda musfik ve cc aret 
vcncı ir tehc sumle hepsine 
ayn ayrı ) eti mi~ c çalıc;ıyor ... 

Bir r.ıl k kumral şaçlı bir 
mil.ızimin bJ.ş uı::una geldi: 

a'-ıl ınız? Bari biraz ha
fif ildi va? .. 

O.ıha 1) i\..e) im, hem irc ... 
F.ık.lt siz çok yıpranıyorsunuz ... 
Uykusuz ve bil.'\. f,i..,ıb çalışmak 

sızı lurabcdecd\,.. On s<lkiz 
yasında, gençliğinize .ıc:ı) ın ... 

Genç l\ız gulcrck ..:cyap Yerdi: 
- Susun d,ı u ·mı.ın anık. .. 

Laf yasak ... 
On sekiz yaşındaki bu genç 

\ c guzcl kız Kafl\.ısyanın dağ
larında doı1mus; ~loskO\·ada 
tah,il etmekle 1'er.ıb<.:r · nıhen 
bir J.1ğ kızı ol..rak k.ılmıştı. 
Niş.mlı,ıll: ber.1hcr ı.t.pheleri 

dolaşıyor 'c falın olarak hasta 
bakıdlığı .., .ıpıyordu. 

Genç kızın nişanlı"ı, uzun 
boylu ve fc, l\al:ldc yakışıl\lı bir 
dcJil\anlıydı. Orduda gonullu 
olarak bulumı)ordu. Adı Ceın
lk 

Genç kız, ~abahlara kadar 
yaralıların ba~md n b· ~ bel kr-

Bar rıy 

~ ' "Z l s .. 

ken dudal\larından bir &ınİ) c 
bile sevgilisinin ismini ayırmazdı: 

- Ceml~t!... Ccm]at!.. Ah, 
ölme~cı.. Vurulmasa!. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

~baha karşı. 
İnliycnlcr, sayıklıyanlar.. Ka

pıya. vuruldu. 
Hemşire, sandalyenin ü5tün

de dalar gibi olmuştu. Sıçradı 
ve kapıyt actı. 

iki adam bir battani) eye 
sanlmı'> ) ar:tln ı İl..'.eri soktular. 

Biri dcdi\,i: 
l-ılilazıın Cemlat. Kurşun 

bo)mmu dddi. Y,ır.ısı ağır ... 
Gc.:ilç kı.1.ırı birden gozleri 

kar,u dı. l· .ti .1t md.metini mu
hat.ız.t cdcrd, titrek bir -;esle: 

Pcnc..Lr1.:nin omındeki boş 
) uc yavaşça yatırın! - dedi -
Sarsmavm. Biriniz de ht:kimi 
çagıNn. 

Battaniyeyi kaldırdı: Guzel 
dclıkanlının çehreı:ıinde ohime 
pek '.1km kalanların hazin ifadesi 
okunuyordu. 

( ıcnç kız daha fa1J.1 bakamadı; 
ve sandalyesinde iki büklüm bir 
taş oldu. 

İhtiy.ır dol\tor onu işte bu 
halde bulınu5tu. 

Biraz sonra genç kız başını 
kaldırdı; Ye çılğınc.ı~ın.ı, ölen 
se\ gilinın ellerini opmİ\ c başladı. 

Hekim çekilip gitti. Kırık 
pencereden serin bir ruı,~ar 

giriyor .. 
Genç kızın dudaUan soguk 

parmaJ,Jara dokunu:yonlu, artık .. 
Birduıbirc, ipnotisc edilmiş 

gibi, dile, !="L \·gilic::inin k~!Ylcnm 

yokladı. 
Bir ~ani\ c içinde, gumuş 

saplı J\:ıi kas hancerinin c:;ıvn ucu 
dag kızının kalbine saplanınıştı. 

St:\ dad.ı 'efa ) ol\ tur, diyenler 
dag kızının aşJ,ını b:ınrlasın ... 

·.111 ·kır CclMcnin Ekrem 

• 
• 

Rüfe ai muhteremeye 
Aşağıda ):ızılı m:ıddelcıi mu7.akcre etme~ karar allı .ı almak üzere ı i 

kanın 26 l- IC) 8 Cl m:ırte ı nü ,.aat on don bt ıkta B ı orn teşrıflcri u ... 
olunur. 

~lüzakere olunacak ınaddelcr 
J - Z bb al ıkın kı :ıan 

2 ) eni k:ı dohıı an ı clıl..lcıin tukdimi 
3 idarı 'c m:ılı rap rlarm okunm:ı!;t 
4 ıkinci ro~ ıtıhabı 
5 Beş :ıza intıhahı 

6 - Hesap mııı• ttislcrinin inuh:ıbı 

" 
Bahriyuna ilan 

iktisat vekaletinden : 
(istern) telgraf kuınpan~ a~ın:ı ait tahtdb:ıhir knblobrının Bahrisefit boğazında 

Nara 'ç Kepı buı ularında 'c Bozça adanın şimal ve cenup Jimanlannda karaya 
çıkarıldıkları mahallere telgraf kablolarının mc\ctıdi;edni ime etmek uzere 
makO~ çapa lş rltlı la\ halar 'azedilmiştir, 

1 - Nar:ı bumu CI\ an na mev7.u makOs çapa fa, haı:ının denizden J I 5 
ile 20tı hakiki .l\cncıiz hatları arasındaki saha~ a, 

'.:! Kepı fcncı i Cİ\arma mevzu makCıs çapa le' hasının ôenizden 77 
ile J 57 hakiki kcı teriz hadan arasındaki sahaya, 

3 - Hozça ada şimal limanında Ku k:ıl'a ı iizerine mc\ZU makUs çapa 
le' hasının denizdc.n J 80 hakiki kerteriz hattının garbın, 

4 - Bozça ada cenup limanındaki fener civan na mevzu makOs çapa lev • 
hasının denizden 2QS lıakiki kerteriz hattının cenubun. sefainin demirlemeleri 
mın olunr. 

müracaat olunacak haritalar: 
lngıliıcc J .i<)f/. l42Q numaralı Admiralti harita ve Portloi. 

Doktor A. Kutiel 
Elektrlt makineleriyle ~ 

Jdmr darlığa, prostat, ıdcmifkckk 'le 

betgev ~ serl'ım ~ dls firezıglyj 

-. nan 
Ecnebi bir şirkette kavas .sıfatile 

kullanılmak üzere ı 5/16 yasında bir 
Türk çocuğuna ihtiyacımı7. vardır. 

Ecnebi lisanı hilen tercih edilecektir. 
Talip olanlar istanbulda sultan 

Hamamı Yusufidis han ikinci kata 
mwaeaat edilmesi rica olnnur efendim. 

Bugiin: 

OPERADA: 
AŞK YOZONDEN SPOROU 

ALHAMRADA: 
KANLI CANBAZHANE 

ASRI DE: 
BOKO'PON HiKMETi 

MElUTEı 
çıç 

M4JIKTE: 
vtt DANS ÇIMINl.lKLüı ·~ t eder. 

1 
Jtanköydc ~ fmn1 mumda l._ __ .... ______ .. 

Meşhur komik Hrold Luid (Luıı ı aM ı 

mekle meıı:guld!ir. DOnkü poc:t.1 ile ~elen al"' ı 

göre bu filimin ikmali bir J,nç :ı ·n tc. lı r 
s.ın'atkılnn lıir kaza a m.ıru.l kaim ı 'c ncta;cde 
henüz söylenilıni 
rejisoni kendi · 
çıkardığını SO)) lil 

eksersizler yapmak 
c nada vukn g n':ıtk r .. d.ı~ı ı ılc.: · lı 

y r di.işerek bayılmış, hnstnnevc ı.. 1dınlmış, \ p 
kolunun tehlikeli şekilde kınldığı anla ılmışnr. 1 e ın mı 
neticelenen bu ek:; r ı.zler c da f:: t rm k 

Sahife 5 

c 

cıın ı..tı. J 

ır ı 



PAZAR 

20 
Kanunsani 

1929 

111 1 t: ok;. l N. 

• 

lli 

nevi daıresi ican s.bıkı 

lira 

ıcarnnu\ıammen ı 

lıra 

Aynalı çe;ıme $ünı i Me'ınıt:I r:min camii 35 apartman 3 
4 
5 
6 

40 şehri 4.) ~elıri 

' ' • • • 31 • 45 • 

• .. 
• 

• • • 35 • 45 • 
f • • '30 ' • 

• ' • ' • bodrnm 7 ı 5 1 

• tahtında 2 
dükkfın 

7,')0 ' 

Meşrutiyet bahçe ve mehtab • ' 1 65 • 
Balada evsafı ıııulıarrcr emlak şt'raiti mukarreresi veç!ıile icara rabt ~dilmesi için 1-26-929 

müsadif cumart· si günü saat on beste ıluleleri icra edi.mek üzere müzayedeye vaz edilmiştir. Taliblerin 

metruke car korı·isyo·ıu a müpcaa l•n. 

Mah.llesı Sokağı N. 1\cvi ican sabıkı 

Lira 

İcarı muhammesi 

Lira 

Ahi çel~bi 

Kemer burğaz İslanbul caddesi 

Abacılar 22 

24 

Ugir dükkan t 5 ~ehri 

!urun ı O şehri 

tim tim Ada 5-1 birahane tahtında 7,50 ı 

5-2 bodurum 

Panğaltı 

Balada 

Mektebi harbiye karşısında Elvak apartumaıııııın 6 ıncı dairesi 40 c 

muharrer emL1kin 2 t - 1 - 929 tarihıne ıııiısadif Pazartesi günü ihaleleri icra olunmak uzere 

rıüzayeJeye vaz edilriştir, Talil)lerin Emvali m•ir•ıke icar ko.,,isyonuna müracaatları. 

malıalı~sı so~agı N. ncvı bedeli ınuhamıııeni 
lira 

Pangaltı Nizamiye 9-11-13 elmas fabrikası namile ı 7200 

maruf k:ıgir bina 25100 mefsuh bedeli ihalesi 

Halada evsafı muharrer binanın bedeli sekis senede ınukassıtcn tediye edilmek şartı.c J 1-1-();<) 

uril ıne ıı.~:1dif perşembe günü saat on beşte müzayedesi icra ve bil'istizan hazineden alınacak '11trc 

ı:ore mu mele ifa ed. ·r.ck üzere tekrar pazarlık suretile ı üza,eceye rnz nluıııııuş!ıır. Talipleriıı bedeli 

ıııuhamnıe·ıi üzcrimlen yüzde 7,50 hesabile 1200 lira deposito akçeleri ve ya muteber banka mektup-

larile emvali ıııetı uk ~"tış konıis}'·), : a m~rnc~at eylemeler, 

Semti 

c 

maldlesi 

karabalı 

kürkcübaşı 

aı.ı lıey 

• 

sokagı 

çeşme 20-5 

yeni mahalle 15 

pastırmacı çıkmazı 3 
• 5 

nevi 

ham~ 

• 
( 

' 

icarımuhamıneni 

lira 

sen eri 

• 
• 
• 

Edirne k.1pı 

Fatih 

fopkapı 

~ iar a&a 
tloLa 1 layrettin 

bayezıt 

y anakikalfa 1 O 

kôçek karaı'lan 31 

meyhane 

• 
na oda 

hane 
dükkan 

hane 

60 

78 
60 

84 
48 
20 

100 

c 

şc. ri 

senevi 

• c 

lıiristosta 

Cafer ai:a 

Balada evsaft nıulı.mer 

• 
mezarlık 5'16 
karakol 27 
İzmir 41 

enıllk şe~aitı mukarreresi 

c 

' 

30 

150 
103 
600 

• 
• 
' 
c 

\'eçlıile kare rap! edılmesi için 23- 1-929 

miisadil çarşamb:ı günü ihaleleri icra edilmek üzere müzayedeye vaz edilmiştir. Taliplerin eı:wa!i 111<.

rtıke icar koıııisyl'lnuna müracaatları. 

Mahılle_ı Sokağı N. nevi 

Meşrutiret atık Ahmet ber : V •ir apartımaıı 
cedit nigar 

bedeli muhammene>i l eli müzayede 

45.000 lira 71 500 !ıra. 
hududu 

tarafı :ıenes efendihin 56-7 ı-73 numaralı fabrikası 

ıııüşteıııilatı 

ına bodurum 5 kat olup ı numaralı dairesı 

7 oda iki hala bir mutfak, kiler, banyo, 1.2 

,.e üçüncü katlarda sekizer oda ikişer haFı 

birer mutfak, banyo, kiler, ptı kıtı: Taraça 
ile su deposu' iki küçük oda: Boduruııı katın

da müteaddit odon ve kömürlük 1·e saire ile 

bı~ ç• i ve bır tarafı akabi hanım hi sesine tahsis kılınan arka taraflııda ı oo metro terbiiııde bahçeyi havi 
• a ve ıraiı ···bii nig:ir sokai;ilc mahdut 
ı;,1ladl cvs.1f ı 1uh.ırrer a;:ıartnıanııı bedeli sekiz senede nıukassiten tediye edilmek ş.ırti!e mülkl)'eti 

>2- -929 tarıhıııe müsadıf Salı gµnıı saat 1 ') de ihalesi icra\ e bil'hliz:iıı lıalinedeıı alıııacak emre gıirc 

,11 ua·ne!e iia edilmek illere tekrar ıııiizaredere ı·.z olunmıııtıır. T11ıplerin bedelı mukarrer üZt·riııdeıı 

y zde 7,'5J !ıe•ab 1° , ; ,.ı ı,rı lira deporn.to ak~~lcri ve p muteber baııka meklu('larile f:mLıli 

• 
ı<adıkö)' 

' 

c 

l leybeliada 

• 
c 

Kır baş 

• 
Kov ıçı 

O maınğa 

e enıeleri. 

il. ıt c.ıdae. i 

1 :eı 

vapur i>keksi 

['ı t 

• 
Yalı cadde.ı 

• 

. . 
! s ) 

10 

:\••\ 1 icuı ııııılıwııııeııesı 
l.ir ı 

\ 

dilkk 

lıir .,d,, , kigir dııkkftn 

1: c ir dı:kbn 

hane 

• 
ına babçc <hık kan 

ılükk 

İkJ .ııetL~.ı 

20 ~eı .i 

10 
'JUO 

'>!o 

1 ıı 

1~6 

f)(j 

&J 
240 

seııevi 

• 
c 

c 

• 
• 
• 

' r.2 c~,,;tl."n 120 c 

Hızır çavlr> iv 11\'Ur ~; haı:e 60 • 
Rasimpaşa Birinci sokak 147 ılfıkkin 72 

, Cafer aga Balı;ıriye b apartııııanın ikinci dairesi 160 • 
, , Mühürdar ı 02 hane 5·10 c 

Küçük pazar Rusıeı~ 11~.1 Canbazhane caddesi ~ kağır dükkan 480 • 
Balada evsafı muharrer emlftkin 19·J-92fl tarihine mü~.:ıdıf Cumartesi ı;ünü saaı 1 •de ihaleleri mu

karrerdir. Taliblerln Emvali metruke ic.r komisyoııoııa r:ıüracaat eylemeleri. 

c 

• 

mahlle i . okaı;ı ı . 

Sellmi Ali efendı pazar ı ı 

Rüstem pa~1 balkapanı han üskal 34 
' ~ 35 

c 36 

nevi 

hane 
oda 

c 

• 

icarı nınl ammeoi 

lira 

1 44 ~eıtel'i 

96 ( 
48 c 

72 1 • 

Karabaş iskele raddesi "! dükkln ı 20 • 
Tevkiicafcr Cerralı 3 hane 204 • 
atik Mustafa paşa attar 1 3 • 6 O • 
Zilhtüpaşa Reşadiye 31-1 • 120 c 

• • • 33 • 96 c 
, osıııana~a Nüzhet efendi 49 • 144 • 

Balada evufı muhaırET emlak şcraitı ırukarreresi veçhile icara raht edilmek İçin 6-2-9'2 9 tarihine 

ınüsadif Qaff3.mba günii saat ı 5 de ihaleleri icra edilmek iızere müzayedeye ,·az edilmiştir. Talfııierlıı 

emvalı ınetnıke icar komisyonuna r ıürac" ıt 

• 

Telefon: 
VAZI iŞLERİ 

is. 1202 
iDARE IŞL[RI 

is. 3812 

•ALTINCI BÜYÜK 
1 

TAYYARE PıYANKOSU 
Yeni tertip Yeni pl&n 

ı I~ ] . nci keşide (11) Şubattadır. 
t iKRAlUİYELER: Lira .J.. 

t:lt 30.000 ~ w 1s.ooo ~· 
!..; 15.000 "Ô 

·~ 12.000 ~ 
~ -'ILKAFA'l': l.OOOO ~ 

A:, 10.000 ~ 
LLTFI:.· IJİl\l\\T EDi. İZ: 

, llu '"""ki tayprc ı~ı)anko;u şirodıye kadarkilerin en zenginidir: 
1 U.000 Hra \ c daha ) ukan büyük ikramiyeler geçen sene yalnız "3,. tane idi. Bu sene 
'",;;.., tir i:.;ahct ihtiın:ıli 0f(lü7 artmı~ur. 

:! - L \il \l iKR.\\liYI: .\Dl:Di: (;cçcn seneki kcşidclcrdc yalnız •·2.000. idi. Bu sene tam 
",l.'JlKl., dur. Lmum i;alıct ihtimali de tam. % 95 (;ani ilti misli) anmıştır. 

'-l'IY\:\1\0 'üZC.·rn::-; Zf,.(,l\ OL\l\L'\Rl~! ADEDi BU SENE.GEÇ&'\ SK 
T \\1 llo.İ \lİ'il 1. " ( IK\(. IKTlll. 

ı ·ıa lar n z Bahçekapıda Salih 'ccati cczanc,ındcıhıar ettiriniz.m 1 Ç 1 1 1 ııaReçctcleriniz taze cd\ iye ile, ciddi bir dikkak ve 

\ i>tikamctlc yapıliı. Dakik idrar tahlili 16.5 kıırııınır. 

Hall·s Balık yag"' 1 llahçck~pllh Salıh ;\lecati cczo,csbde 
ıaze bırıncı ımırına Balık vaj\r.ın kilo-

uk ·işclcri qo klırtı'tur \l:ığ~u~iyctini i: .. pat (;bene bin lira ,-aı·. 

U .. sku·· darlılara mu·· J0 de Çocuk gi<blan, cınôk. 
panıalon muşamba go -

jtü~lUk. şiringa hı~ti~i. (\1n1 .;-trinp;a, Jasrik :;onda derece gibi bilcümle eşyayı 

:o;ıhhiye ile kn . .:ın, di~ ınacunu. podra, la\ anta, kolon~ a. c~ans gihi tu\·alct eşya

ları L.-ncular ~oka~ında ~ .:nı ıtrıyat \ c lt.:vazın1 tıblıive ınağaza~ınUan ucuzça 

ıcclırik edilir. 

Büyük müzayede 
'1erhnm ae~:ıt Fu:ıt beyin mahdunııı lıı:;c nit olan '[ürk 8.):ll'I .atika \'C 

ilfhc ... iııiıı nllız:l\l·th:lı "'.ıtı~ıtııtl ildtH.·ı 1 \ı .. rııı 'L'trtı l..at"i\eth: :.?! J\;lnıın~:ıni 

palartc:--ı gdnlı "41'1t hirdt' \''.ll'~lJ\U kchırı.h: -.arJ:tl hl·dı: ... tcnindL~ ıl"il (•l~lJCaktır 

Hu t·~\:J\İ ı.tik~1 ınc~:t1111d;ı ga~ct l)lnl'lh il.i cı·ınan tlı \aıdır. \fl•'l'kt'ır C:';'\a 
htt ,.:.undc· itibaren ~aııd;ı} Bcdt::--ıc ı uh: rı.:-.lıir cddı...,i,tir. \-. ... rı ~ık.1 '' "ıc l 

ıncr;ıklılaıı:"' ı ıın,.,:ııı dikk .• tı;•ı ı..·elp cd .. ı 

<>ıH:ıatı..r 

HALİL SEZAİ 
BASl'I~ ı\lE~IELER1 \h B h <l l' 

l'i<tÜJ \C <ır<1C:ıia1" arr.elt1•tl1 JITil' l ınct ui- anc (. 111 

Operatör 
• lhat ... 11. ı..·lel,u·ı.·ic ıcda'ı c bilcüın1c: l.errah Pa~a l;.~":J.lı.tnesi operatöru. 
j 3~clivnt icrı 'llcr. iıAlcUcn ı.:ı·nr.• /\\u,ı~<reı~1ne: Bcyo~ "ı• l\us se-

l 1 ı;, "ın ı ıııı \cı l l:ınıa01 o <>o .aretiıaı:c ,ı karşısıııdJ qs ıııımro· 

Ilcyoglu rnlb 
resinden: 

Nebihe hanım ve doktor NaJI 
beyin şaylan mutasarnf bulundukLı 
Şişlide Bomonti civarmde !urun so1" 
ğında 13 nnıııaralı \'e cebhc itiba 
5,40 metro arzında ı·e terbian J7 
metro murabbaı mıktarında 'e ele~ 
rik \"C terko:; tcrtilıaunı h:ı\ i iki k;.ıtCJ 
ibaret olup birinci katta bir methal ı,ı 

oda bir ınutpak \C ikinci katta iki oc.li 
abdestancyi mubtc\·i veşehri onbeş fi~ 
bedeli icara miitchaınmil ve !86. 
metre murabbaı lıağçeyi müştemil •~ 
şap hane tarihi il4ndan itibaren ot~ 
gün müddetle müzayede) e vazidilı1'; 
olmağla talip o~n!nrın daha ıifl 

malumat almak i<tercnlerin ki'"''~ 
ınulıan1mıpc..·:-i olan ikı hin lU"anın ~ 

Ut onu ni.,bctındt: pt:'' :ıkı;c~inl uıtı

ca,hiben ihalci C\ vı·li~c:-:inin icr;ı 1~1 • 

l\t 1 ın:ıcaıtı 21 şubnt Jq29 tar' 11inc rı1 

~adil pcr~cmhe ~uııi,.; s-4 .. _ tıçe J.. 

: h~ 11Gmara ile llcrnlılu sulh .,.,ah 

.. ı icra k:ılerninc miJr;ıc.ııır t·rlcmcl 

l•,\ı'oıı Saat•i1t ild11 tarifi·~' 
Santimi Ku~ 

6 ııı.:ı sahıfede bir satır 25 

1 

-ıı lu ':ı- .e (..,ırşıst apartım~ııı 8 ıııı-

11 ASRI T ü RK l ı ••'nıı:·•'•J•"~-ı•e•k•i•o•ıı•: •ll•c•vao~ğ!!!!lu!!!!l!!6!!15!!!!!! ~ ~~~~ : : : 1 ~~ 
\lqhur ~.~~~~İll 'c ar 1 J.ı:~~~~~~~: .. Jı.:.:.m ,.~·::.::::-ı ai:.ı: 

1 

~ :~~: : : : ;~~ ~ 

5 inci « « « 50 

ti t pi)Ullı~t \latlam 4\njcl ve Sc 1 heyin :'.iarı " ınuta~atTıf bulundukları P..ı• . ••••••••••-"' 
niha hanım taraııııdan I Şişlide l' ımon.. ciıannda mandıra .... 

1ıer akş:ım inı , ahenı. ermekte ,okagııc1 .• ı un 2 numaralı 1·c cephe Telgraf: istanbul saııt 
<lir J\lairanJ:!;a orkt· .. tta dahi 111c\ itibarılc :-.:ı;;: ınctro nrzında \"e ter~ 
cumır. 

LOND~A 
tlıR \11.\.\l•:Sı D~; _J 
MAHMUDİYE OTELi ~ 

Alekuik \'c t~ılo•la ,;,ücehhez 
nezafet ,.e tchatctik muşrerilcıinin 

mazharı ıakdiıi olan otelimize bu 
defa müctddcden banyo malıallilc 

tek >ataklı cıdalar inşa edilmiştir. 

Jiinaenalev'l aile ikanıctint. <l(' ~on 

derece el\ irişlidır 1~hvcn Lı.;rc ı~ 

~boncman kayd dilir. Pahaanı '° 
i~tiruhatini arzlı eden z~vao l<İra~ 
mm t~ri~eri kc d' me!eatlon ikti 
:..;ıııdandır 

\drcs 
!'ul ..ın \lahmııt tii~bc,inde 

'1\.~ıı:fou ~:J+O:J 

1 biaıı uO... metro ınurabbai mıktaı· ilan muhteviyatına dikkat oıoo· 
da ve tcrkos ve elektrik tcrül ntt hali 
ılJ. hattan miirekkep olup birinci 
l.:ı!ı ı hir mııtpak. iki oda , lıır abdc
;anc bir medhal \'C ikinu katta üç 
oda bir alıdesane ve bır aralığı muhtc\'i 
ve şehri on dokuz lira icara müte -
hammil 59 metro murabbai l.ıah

çeyi mü remil MP;ir hane rnrıhi ilan- 1 
dan itibaren Otu?. glln müddetle müıa· 
) edeye "a"dilmiş olmağla talip olan 
larin ve daha ziyade malumat almak 
istiyenleı'İn kıymeti muhammineşi olan 
ikibin beşyüz liranın yüzde onu nis
boninde pey akçesini müstashiben 
i.halei ovvoliyesinin icra kilınacağı 21 
şubat 1929 tarihine müsadll porşeoıbe 
gilnfi 6ut Ü"" kadar ı 9i8-4743 
numara ile Beyoğlu sulh mahkemesi 
icr• lıll,eınine müracaat eımelerL 

ınakla beraber bu hususta 
ınesuliyet kabul edilmez. 

Gazetemizde intişar eden biitiiJI 
yazıların hakkı mahfuzdur . ./ 

Abone şartları tı 
Vilayetler için : Senelik 1700, :ıt,, 
aylık 900, üç aylık 500 kuruştu ıJ< 
Ecnebi memleketler için: Seııel. 

3000, altl aylık 1600, üç aylı~ 
900 kııruşnur. / 

Şaban 8 J.l47 · / 

Takı1iuı 
Güneş 7 24 1 Akşam l 7 oJ 
Ôile ti 23 Yatsı ıs ~ 
İkindi ı 4 49 İmsak s ~ 

· Mas1uı Müdür SELiM R~erı 
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