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Bu l&tif eye de 
kızmazlar ya? 

lt •( dt'ıi°Hiz'! İ (İ .lt'P 

~ lh•H ili l'> 1 ti • ( ) t 'I' • 1 •. • ( ul a 1 l'\"l 
lll,tl\.11) J ı ' 
ltı . (. o \tor, cli.uı :size 

llttyc•ncı\p •J<41d''·" 
•ıınn · · ıgıw za -
ltııu· ~orınayı unutuınş. 
Jıa · ''Pl'<liğiniz ihu- ..,. 

rıuna uıı k "i 

Jiaı·n · ' ~ 0 ~a lok 
, mtt illi alıntw~,ktl'! 

Maddi zarar hariç, ( 5) İnQiltereyi 
işinin gözü yandı, (1) EfQana karşı 

ır yaralı var. bitaraflıaa 

Bu sal~~,/1 la devam eden yangmdan iki saflıa: 
.\?k<~~dara ~/?kulen cşy~1lar ve bir yangm merke::i suya lJO{ju:u., 

Oun gece 1 :ıt:ıd:ıd.ı burnk bir \:tn- Cııl:ıt:ıd:ı \ıl.:ıdi sokğın<l:ı bir nıu'-ı..Lt 
~ıı olrtıu . ( 'k0) C\ ':ııı'llı u . rııt dcposund:ın çıkan \angını ondiır 

\ • •ı ı 1 dırı ı dt'\ ıırı lllİ - meğ'c ugr.ışııkcn 'l'ata,J:ıd:ı ~ııngııı ol 

11 
ı . du~ıı ha her 'cı ilnh Be\ o~lıı gun.bu 
:\:ı..,ıl oldıı'! ~u~ı. '"'ını l.ullbi ·ı .. r.,Ja}.ı ~ıtmi-tır. 

1 :\ta"'" ı ',ı,ıl olı duj:tı z m:m 
\IJh.ıdi 2 lll 1 .ılıifi dl' 

Askeri müzede güvercinler 

1 

davet ettiler. 
l..ıondra }~ - Hün gece 

Parls radyosu, menbaı 
Loııdra olmak üzere Paris 
saati ile ( 9,a::ı ) te şu · 
haberi neşrii tamim et • 
ıniştir: 

llirıdislanm lmyıik şelıirll·
rinde .Müslümanlar mitin!/lcr 
ak/ederek Kral Amanullah 
lelıiııde bir lwrar sureli im -
bul elı~ıişler, Efgan vakayiine 
karşı /ngillereyi kati bilaraf
lığa da11et etmişlerdir. 

J(andibar ııe civan Ama -
nullalıa sadıktır. Amamıllalım 
taraftar/an ]{ (ı/Jil ıizeri rıe 
uıirı'imiye Jıazırlamnaktadır -
lar. Aflişan1nileyhin galebesi 
ımılwkkak yorıinmelciedir. 
l\l'ıl>ilde. asi reisi Ralıa Saki 
al ybinde biı' İS!JUll Çlkliğı 
l'İNl!/el olunmaktadır. 

llllıuıııııı~ ~ ııııınıımmıııııımııııuınıımııımııuıı 

BERAT GECESİ ' 
ı~taııbul Mıiftülili;rüııdcıı: 12/1/29 İ 

- ( unıartc,,i ı,runii Ş.ıhaııın ilki nl
ıuasınn nııznrnn 24 k:umnusani 929 1 

~ Cuma ~nü ak~amı Berat gecesı ~ 
§ olduğu ilan oh.mır. 
!dllll ıımt ııwrııııruııııım 

Münderca.t 
2 - ncı sahifemizde: 

Telgraf haberleri, Poli haber
leri, :\için?. Y c saire. 

a -ncü sahifemizde: 
< :uniin t:ırihi. 1\ari ~unınu. ~cr

...ai ha~ at 

4 - ncü sahifemizde: 
Hır :ırnç ki.ıl, ..:cyit Ali rcb . .'.ı:ıt 
on uçu hiç ı;;ıl:ır mı .. 

) &) llır 1t ~ ~ rrtfilfux~ w ®, )}» nll dıı , ; ;;~;:. ut.ınu .llunya ~[ıuri~ 
Güvercinler 25 dakikada 
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1 1 Topkapıdan Askeri 11 san saat • 

5 - nci sahifemizde: 

müzeye eeJdiler SİNEMA MÜSABAKASI 

.. l s ke r i 111 u: c f!lllllEllliiOl1l:L>. 00 @]~[fil[!)[!] 
idrrr si s () il 

!JllllfU ı/c 11111-

Jw/Jcn ~JllL <I

cinleri yeliş -
lirm lf/l Jıı1~ -
lwmşlır. Joakal 
bu ımıwrn lıır 

§c>!J dejjildir. 
Eskiden saray 
lwpısı dll'afl 
u rwde bulu
ıı 11 yab ını 
l/l 1 

!/lll l 1 

islıfud ultl - Jskcri mıi:ecleld gm erci nlcrdcn bir kaçı 
re/.· mulınberl' !Jllflt rcinleri Zeri ci11 « 1.J )) cifi !JllN'l'cİll 
ytfişlll il l>i~r l'{ii t/11<;1111u/1111iş • dar·:/\ olwı11111ı;/11r. 
ve mu: yı !/t :11111ıc yelen Hu gm•erc ini;.,. kuç11k tali-
~nelclep la/ebesi iLl difjt•r .:a - 111/erle mulı ıbcrew· alt:jlil'll -
ırlerc 11111/uıbert qı v ı cinleri 11wklatllf'lm. Uir kac <11111 

lta/,/,i11da l ır jil.ir ,,,.,., {ıi/mc- c·ıı. l 'f'"/•l.011111<1 qnl111 u/t•11 <Jll-

lslnl 'c udrcs: 

~7-~~~~~~~~~~I! ,_ 
uerrinler « :2.J >> dakikada 
hamil ulduldan mektuplan 
Askeri mü.:eye yelirmişlcrdir. 

Güvercinler §imdilik küçük 
mesafdcrdl' talim cllirilmck
lt?.dirler. flira: alışhkhm .;011-

uı Kadıkuy ve llaydarpaşa 
gibi nisbcfrn dalıa ıı=ak me
saf elerde11 salwirilmek suretilc 
talim !fOl'l'ccklcrdll'. 

Jlu.:enin yelİ.'\lİrdi[ji !/lİuer
cinlcri, yıivercin meraklılan
ıwı mulwben•yc alt§ıııwms 
!Jlll 'rc'İ11/o i ile dci"iişlirmc:ı· 
rl< tf11ı.:111111/11u·/,ft clir. 

Postane deyip te geçmeyin 

la tın &\ll e 
Kaç memurla ne kadar 

iş yapar, bilirmisiniz 
Po. talardan şi

kfi yet, he men 
biç bir memle
ketin kurtulmı
ya mu vn[ fak 
olamadıltı bir, 
dertdr. Bu, bu
rada höyle oldu
gu gibi, Ingiltc~ 
rl.!de dahi boy· 
ledir. Arac;ıra, 

garıbeler ~utu
nunda (~J) se
ne de adresini 
bulan bir mcJ..

tup, yahut hir 
karf yarım a -ır
da ) erine vara
hil ıni~, fakat \ C· 

fat ) ll zun der. 
alakadar buluna

mamı"tır . erlıh 
l1 e ı alanda oh.u 
duğunuz şeyler 

hep bu muzip 
po taların birer l tte! :-ııcl tuplar a\t olduk rı merkezlere gondcril-

O) unu değilmi· rnek u1.rc a\ rı'ııMn. 
diri :\ 'tta: Paketler çantnlar ı kı nul en 

:\lamafi bin bir dhardnn ö-clip 1 :ı.ı::ıınet, ' 1 arna ka,detti ımiz 
J..,İdcn mı.:l,tup, pt\kcC 'c hc.r ne- rakam! pek ç:ıbuk anla,ıl ıbı ·r. 
'i 1.r palı. açık k:ı)!;ttların ı.:,lınu Dum .mm hin bir bucağınd,m 
~Linöne ~erini bulma ı bir intil.am alımın hu c\ rakın tctkik~ <lamt-a-
mcs'Je-,i, \ c bu d:ı bir J..adro i~i lanma ı, adre ... Jcrinin okunar.ık .ıit 

<lir. l~tc bundan dol.l) ı 'c nr. oldu~~ı mcrkc in çanta--ına atılm.ı· 
sıra l\arilcrimi1.in 'ukulH'lan '-İ- ı, , hrc ait olanlarının ~ehir mcr-
kılyctlerinin t .. a ... ını o~rcnmck için- kcılcrinc tc\ zıi mu\ czzilerde d ı-
dir J,i po~ta idarcmiıin ':11i~ tti- lıil olduıtu halde (70) kuı.ur me-
ni ŞÖ) le bir görmek htcdi\... ım r tar.ıf ından ) apılmaktadır. 

Cdrup ô~enc.H\,krimi1.i 1,arilr- Dahili mcr ... ulc dain~ ... ine günde 
rimizc arzcdi~ oruz: \ a-.ati 4SO) çanta ~clmcktedir. 

Havaleler 'c posta kolileri Bir çant ıd.l usatı <c 5 OCH 

denilen paketler mü tv·nn ohu.ık md\tup bulunduğuna göre bu 
iizcre gunclc ( ôOO " hin adet c.llltabnn ihth a ettiği «22) » 

mektup , c bu 11c, ilkn J....ıl!;ıtl,ırın bin lü't ur mcl,tup bir \ığtn 
girıp c;ıl,tı ı ln d.ırl· 

YENİMÜSAB 
JFili içinde ea lazl• 

. ·~ unuzY 

54· BiLLİ DOV 

Sinema meraklı,, 1 .. ,ıilerimiz ıç:n ) eni bir mu::ıabaka 
açtık. Otu7 }, dm \ e otuz ul ek re'rni koyacağız. 
Bunların. ıçınd~ kimi be"'end ni .1i h e bild recek iniz. o 
çok hc~cnılen kadın , e , a cı kek tı,te re\' er n ka 
ıılerimiz ara ırd:ı çckilccch. kur. H miıteakip 'ncili~ 
kazan c:ık z tn ... mmizin l tı\ ub. ı~cmalan ı.lan birinin 
(6) :ı~ !ık abone i, ıkıncilıjti ka ıı:ıcak ata 3) a !ık abone, 
uçuncuden onuncu\ a had:ır (1 }t:.r ll\ lık abone ~erilecektir. 
l leı t.un ilk ı nuzd:ı bul:ıc:ığınıı kup nlan birikdrin 
' mu hı n niha;~t. lmltlııgu gün Lir tnneainin üstü· 

h: drc mı ı p.z ı.ık on fazla beğendiğiniz 
ı ı rcsıni ıl~ hirliktc bize gönder riniz. 



Sahife ~ 

l":f{ilkiye müfettişleri 

\ c e htelıt da 
· ele de t•(l nt \ c t• 'ıkık t ı • • u 

dür .. 
Dahıli c \ ekructöın , cnı bir cıı:ırl 

üzcr•nc i•k:lr iıkrine ait tdtişatın 

bır an c\d •kmaline çalı,ılmaktadır. 

1 lap! hanedeki tahkikat bitmi~. feı· 
lekc,i hazırlanmağa baştanmışıir. 

Bu tahkıkat netk<,indc, hapishanenin 

iahil! Muanıcliıına, mahkumlara verilen 

ye"!leiıkre •• t l_,azo lıu-~•at tc>pit edil 
m~ıır 

1 cmal 1-e ı bır VilAyete 

ta'ini ıc ::ıum~,'n':ıin başlamış 

bulc d J '\ ıl •· ı,; jand; m• ku 

maı < ılı ımlal t •i ta n ,lk ve mu· 

femş 1 ti R ·ıt il. devam etme" tc 

dir l'u • ftişat intaç edi "Dek iızcrcdir 

\dlivc \ek let nin uk, dan iŞ :ırı 

fizcrir ıflıy m ı ttişlcrı l\~·1z e 
:-c-~ Re ı~ Oiı.ı.!..tc mı..11·i~e '"lutctt1şı ' 

Apc. ' ak Jakl" il.. pous mcr' czler n

dc' ı •• tn t1 d1..:\ 1m crnek.tcdirle• 

Mer ezlcr 'e ınf. 7 edilmemiş olank 

bul n... mehakım irıılar dan dolayı 

alt.k.d.ır mes'uller tC5]lİt edilmektedir. 

Bu işler biınktcn sonra diğer Vi!A 

yet d v ıı•n tcfıışauna başlanacaktır. 

Bahailik davası 
llohailcr cemiyeti mensuplcrının bir 

·.•mandan beri iı.mir Sulh Ceza mah· 
lceme<inde cereyan etmekte olan mn· 
)<kemeleri bitmiştir. Bahailerin da\·u 
ıvrakı ve muhakemeleri ı·aziic haricı 

ı~dedilmiştir. Dav• evrakı mtidd<i 
umumılige ıönderilmi•tir. 

Kaştamoni valısine teşekkür 
Ka>tamoni valisi ,\'lurat beye, or· 

.oıanların muhafazası için g<isterdiği 

ıllkadan dolayı iktisat " mahalli 
m:?.1 ·~ işlerindeki intizamdan dolayı 
l\la 1f VekAlcılcri ıarafından ıeşekkür
name "< ndcrilmiştir. 

Hahamanenin 
vergi borcu. 

llah "" 1 aşıl:k bina,ın· ·1 krmcn 
lbıı- , h ıe kısmen de eemaata ait 

de '°' ;!erde ıezne olarak kolla· 
nıldığı nnl~ılnıışıı· Binanın hı k«ım· 

le n •, mutcrn' im musa~<k fat \·ergı

leri ıe,ıflllişı llahamranc, bu ver
ıiler, :c '1Yeı e la lamışıır. 

Kapanan ev ve oteller 
lleıoğlunda Tept"aşıııda "İZii ran· 

dem yapan dort ey ile lkt otel zah· 
ıaı t>'Jcdh·e memurları tarafından 

hpatılmışbr. 

$ahte etabli 
vesikası 

EıabU vcsıkıı•ı aımal< ~zrre ıstııııal 

tdilc, •ahte nur s ıezl creler.:ıi ıJ.zar 

odeP.1c ad'."nye ıer• mı 'c diı. \Jul· 
kiı e mc cııışl i, eH e tahkık n a 
L ladı*ı bu mc c • \C aıt c\I ık tah 
kıKı~t.: ı de maznu. 1:r. ar nda rnf'm .r 

bulunmadıfından cıhet adli\ c e te,di 
etm~tr. 

Bir mevıüt ve bir sual 
!'unnet kiiprüsündekı ~rcı Kazaya 

ku ban ıider. amele içın bu akşam 
Beyazıt camiınde meı lu, okunuru· 
Jacik Y' 

dli'e bu kaza kakkmda emaneıçe 
) ıl rahk . nt'n nctiLe ır: .. orm .tur 

,Muhammedi fır
ı kası ile Evkaf 
hey'tini feshet

tiler 
BclJirar, :!O - Hukumet, di

~er fırk~lar gibi, Bosnadat<i mu
haınmldi fırkasını da feshetmi.~ 

ve bundan ba~ka oradaki Evkaf 
hey"ttinin de lağ,·crmi~tir. 

İtalyanlar, Venizelo
sun Ankara seyaha-

tine ehemmiyet 
veriyorlar. 

Atinıı, '21 - Rc,madan gelen ha
ber~ere nauran, 0rıdaki siyası meha· 
lif, \ c~ızeh: un ~ l1rtta vuku bula
cağı tahmin edilen Ankara •cvahatine 
Akd.nu sJlh ve ııku. u için buyük 
umiıl.r hcolcmcktcdır. 

Biraz bedbin imlşler ? 
Atlna, 21 - Ankaradııki Tfirk -

Yunan muzakeratı hnkkında mevcut 
hafif bedbinliğe rağmen Romadan ge· 
len h•berler bu muzakerat hakkında 
Homa mchafilinin nikbin bulunduğunu 
bildirmektedir. 

Balkanlarda kış 
ve kar müthiş 
Atina, 21 - Yunanisranın her 

tarafında şiddetli kış ve kar var
dır. Tesalyada dazı yerlerde kar 
iki metreye kadar çıkmıştır. 

Makedon J ada dahi vaziyet 
böyledir, Kesriye ve Ostrova 
gölleri buz tabakalanla örtül
müştür. 

Sırbıstanda da öyle .. 
Belgrat, 20 - memleketin 

her tarafında kar ve soğuk pek 
şiddetlidir, soğuk bazı yerlerde 
tahtessıfır ı 5-20, Bosnada da 
3 o dereceye ınmi~ttr. 

İkdam refikimizin muhakemesi 
\nkara 21, A.A.] - ikdam gazete

sirun efk., 1 umumly") i tehyiç eder 
rnıet ve mahiyette havac!i< vermekle 
maznun nkara muhabırı Ali Süreyya 
beyin muhakemesine bıığün devam 
edilmiş ve '..k· olan · muracaau üze· 
rine mumaileyhın üç yüz lira nakdi 
kefaletle tahliyesine ve muhakeme
~inin me,.kOr gazeıe mes'ul müdürü 
hakkında istanbul ceza mahkeme
since ikame olunan d" a ile tevhiden 

istanbulda dernmı>a ı·e evrakı dava· 

rın takibi için mezkılr mahkemeye 

gundcrilmesinc kar:ı.r verilmiştir. 

Sofya sefirimizin ziyafeti 
Sofya, 21' [A.A.J -

Türkiye sefiri Husrev 
hey ve refikası tara
fından HJ kanunusani
de parlak hir danslı 
çay verilnıiştir, ve 
nazırlardan bir çoğu, 
hariciye nezareti erka
nı, hey'eti süfera, ve 
Bulgar payitahtının 
en ınaruf simaları 
hnzıı· hulıımuştur. 

/ / MU~mf 
NICIN?wrli!wı'. 

-.98-
olan ~ahnei a)ktn te
ferruatını düşünerek 
ağlamıya koyuldu, 
se\"o·ilisinin yabancı 
hir b erkekle ~ alenen 
l·e 11hezn1 oluşu, kcn
clı~ınin kapıdan dışarı 
ediln1İş vaziyette bıra
kılışı gücüne gidiyordu. 
Ruın kızı, koca ada
nıın şıpır şıpır göz 
yaşı dökmesine iptida 
1ayret etti, sonra bi
lw.um ve belki gülünç 
görrtOğü bu yaşl'1.rdan 

.istifadeye şitap eyledi: 
- Ayıp koca bebek 

- dedi - yukarda gü-
lüp oynasınlar, sen de 
burada ağla. Ne tuhaf 
ne tuhaf? 

Bu sozu söylerken 
hanım ışı bir mendil 
çıkararak Hurrcmin 
gözlerini siliyor ve 
kulağına fısıldıyordu. 

- Bu gözlere aö·la- 1 

mak yakışınıyor. 
İzzetpenah, bütün 

h<:!nliğini kızın cJinc 

Son Sut 

İranda tecedd'/It 

Kıyafet hakkın
daki kanun tat
bika başlanıyor 

&sradan Deyli Telgraf gazete.iliıe 
Yerı!en malumata göre iranda "Yeni 
milll kisve,, kanunu 22 marnan itiba
ren tatbik olunacakbr. Köylülere ve 
küçük cemiyetlere bil' 8ene mUhlet 
verilecektir. 

Yeni talimata muhalefet edenlerden 
evveli nakdi ceza alınacak , sonra 
bunlar hapse mahkOm edilecektir. 

Geçen ay zarfında iran meclisi 
milisi sarık iksasını vaızlara ve din 
talebesine hasretmiş, medenl elbise ve 
serpuş iksaStnJ her kese mecbur kıl· 
mış:.ı. iranın kabul ettiği mill1 serpuş 
Fransızların askeri scrpuşlarına müşa· 
bilıtir . 

Posta deyıp te geçmeyın ! 
(Birinci sahifeden mabat) 

halinde salondaki masalara ko
nulur ve bu masalar da oturan 
memurlar tarafından ayrı ayn 
ve teker teker tetkik edilerek ait 
oldukları merkezlerin gözlerine 
konulmakta ,.c sonra buralardan 
alınarak o merkezlere gidecek 
çantalara yerleştiritmektc ve 
kurşun mühürlerle mühürlenmek
tedir. 

Memurlann bu yüz binlerce 
mektubu kolaylıkla tefrik ede -
bilmesi için her kesin mektu
bunu gideceği yere ayn bir 
kelime halinde mektubun altına 
ve sağ tarafa yazma işleri pek 
ziyade kolaylaştınlmaktadır. 

Bu daire bir günde Trabizon 
hattı postasına «170», Bandırma 
hattı postasına « 70 '" Ankara 
hattı postasına « ı 04», Adana 
hattı postasına « 14oı>, Edime 
hattı postasına «2 s ı> çanta sevk 
etmektedir. 

Dahil! mevnıde dairesi yalnız 
İstanbulda u 53 » merkeze günde 
üç defa posta sevketmekte ve 
günde « 3 20• küsur çanta alıp 
vermektedir. 

Münhasiren İstanbul postane
sinde tevziat işleri «4oıı müvez.. 
zi tarafından yapılmakta ve 
üç defa tevziat icra edilmertcdir. 

Harici mevrude ve mersule 
dairelerinin günlük muamelatı 
«15oıı çantadır. 

Harici kısmın tayyare posta
lan da vardır. 

Viyana, Paris, Varşova, 'Bük. 
reş, Londra, Strazburğ, Sofya, 
Belgrat, Budapcşte, A ti na, 
Brendiziye tayyare postalan da 
yapılmaktadır. Harici mürascliıt 
dairesinde « 5" memur çalışmak
tadır. Bu memurlardan üçü ka
dındır ve nıaalcsd kadınlar pos.. 
t;Kıhkt.t erkekler kadar muvaffak 

olam.ınıakıadırlar. 1 
Posta tc\.ıİatım güçlcştırrn 

bir mc~' ele dalı.ı vardır: 
Gümrük resmi nıcs'cksi. 

Güıııruk mrnııırları, her han
gi bi~ paketi «gümrügc t;ıbidirıı 

diye mülıürlı)İp kaydetmekte, 
bundan sonra paket sahibine 
verilecek yerde gümrüge gönde
rilmektedir ki bu hal maalesef 
muamtlau pek ziyade işg.11 

etmektedir. 
Giımrügün herı.,>"fın p0staııc\'e 

bırakmış gibi idi. O -
nun gözlerini silişi, 
n1üteakiben saçlarını 
okşayışı, kendisini ya
vaş yavaş şezlonga 
oturtarak kulağına 
sıcak sıcak kelinıeler 
dökmesi ayrı ayrı ho
şuna gidiyordu. Neri
manın şu hizınetçi kız 

kadar kadirşinas oln1a
d1ğı İşte meydanda 
idi. Bivefa kız, seviınli 
bir erkek görür gör
mez kendisini unutnıu. · • 
elin herifile nıercirnc
ğ"i fırına vcrİ\'ernıişti. 
Ruın hiznıetçinin bu
'eleri taaddüt ettil·çe 
hu ınültd1aza !:ıı- drı 

ır 
Artık gündüzün 
de icrayı faaliye

te başladılar 
Mustafa isminde bir adam, dün bir 

gazinodan muşamba çalıruş yakalan· 
mJŞtır. 

§ Çinkograf ütüciyan efendinin 
çıragı Vartan (23,5) lira çalıp kaçını~, 
sonra yakalanmıştır. 
§ Fındıklıda Salıpazarında Bedia 

banJmla Aleksandr isminde bir ecnebi
nin evlerine dün gündüz hırsız gir
miş, öteberi çalınışın. 

Zabıta yapnğı tahkikatta Torsun 
İsminde bir sabıkalıyı tahtı zanne 
almışbr, 

Bir paşa öldü 
Kadıköyünde Talimhaode ._oruran 

mütekait Ali Rıza paşa dün saat "lOr 
da Yeldeğirmeninde ,.Kadrinin kahve
sinde çay içerken birdenbire üzerine 
fenalık gelmiş ve ölmüştür. 

Yoldan çıktı 
Dün akşam Eminonii - Topkapı se

ferıni yapan vaıman Kahramanın ida
resindeki ( 54) numaralı tramvaj Sal
kımsüğfitıe yoldan çıkmış, bir müd
det milnakdat sektedar olmuştur • 

Bacağı kırıldı 
Koca Musıafapaşada oturan ı 6 ya

şında kahveci çırağı Vehbi şoför 
Mesudun idaresindeki 3-383 numarab 
oıomobil alanda kalıruş, bacağı kırıl
mıştır, 

Hala tetkikat ic
ra ediliyor 

Emanet umuml müfettişliği 

odün ve kömür fiatiarı hakkında 

tetkikat yaptırmaktadır. 

Mevadı gıdaiye fiatlarının yük
selmesi üzerine bakkallar cemiye
ti Şehremanetlne müracaat ederek 
bu gibi eşyanın toptancılarda 

kontorol edilmesini isteyecekler
dir. 

Otobüs ücretle
ri tespit edildi 
Emanet Beyazıt ile Taksim 

arasında işliyecek ohm otobüs
lerin ücretlerini tespit etmiştir. 

Bu mesafe esas itiharile dört 
mıntakaya ayrılmıştır. 

Bilet ücretleri birinci mınta

kada ( 5,5 ), ikinci mıntakada 

(9,5), üçüncü mıntakada (14,5), 
dördüncü ınıntakada ( ı 7,5 ) 
kuruştur. Köprü parası bu üc
n:tlcrdcn haric oLırak mlistcriyc 
aıt bultrnııakı.ıdır. 

iki nırnıur gon.!LTCrl"k gııııırıık 

re~ıııini gişelcdc talısij ettirmesi 
çok muvafık olacaktır. 

Posta iderc<i bütün bu nrna
mdiıttan başka bir de havale 
tediyatı yapmaktadır. 

Yalınız l>tanbul po,tanc.'i gi~e
lerındc ıı;ündc vaoati ( 25 ) bin 
lira' ık tcdiı at yapılmakta ve bu 
para muamdckrinin Uffcsi (3) 
memur tarafından görüln·Lktcdir
ki buda işteki müşkif,itın ne 
dL "l"CC nldtı~llntl gö,tcnr. 

kuvvetleniyor, kat -
nıerleniyor, genişliyor
du. l{ız, teşebbüsünü 
itn1an1 için olanca ha
raretini dudaklarına 
toplaınış ve Hurremi 
bir alev çenberi İçine 
sokmuştu, delikanlı 
üc - heş dakika sonra 
düşünmiye gayrı n1u
ktedir, iradesiz bir 
alet hal ini [alnııştı. 
hizn1etçi, hanınıın aş

kına ortak olınak haz
zile ~adan, hu uysal, 
hu ınuti erkeği, öpü
yor, üpü ·or, Ö"Üyordu. 

l·1zı n1en1n ı t'd n 
cihet. yalı,, 1: ı · ıın 

"c,·gi 1i•ine ya/• ·et et-

Akşamki tipi 

Seferleri bozdu, 
kurt masalları 

basladı 
Kar dün tipi halinde devam eımiş, 

b"r çok yerlerde ınıkıarı (25) 5'1ıntimi 
pulmuştur. 

Karla beraber bazı şa}ıalar de mey· 
dan alınış, Sarıyere kurt jndiği ve 
Osman efendi isminde bir meyzini 

parçaladığı rivayetleri halkın ağzında 

dolaşınıya başlamış ise de bu haber 
tahakkuk eımemiştir. 

Dün akşamki tipide vapur sefer· 
leri de sektedar olmuş , saat on alti
dan sonra tıpi basardıkça seferler ta· 
dil edilmiş, açbkc1 yapılmıştır . 

Yaneın müdhiş oldu 
~ ı nci salıifrden mabat] 

Ad;:.:aı: sok 'ıntia 0n beş , 'irmi evin 
çayır çayır yanma~ıa oıduğıı \C ma· 
halle rulumbacılarının bu yanguıı siin
dürmeğe tgraşııkları gorülmüştür. 

Derhal İstanbul gurubu da yangın 

yerine celb dilmi,, yanmakta olan 
evler bir daire dahiline alınarak yan· 
gının etrafa sirayeti tahtlı edilmi;ir. 

Gcee yarısı: 
saat on iki de eıfaiye 150 ev yan

dığı halde yangını söndürcbilmiştir. 

Etraiye dönerken: . 
Eıfaiye gumplan tam dönmeğe ha

zırlanırlarken beş mahalle aşırısmda 
Direkçi Baıı sokağında da yangın 

çıknğ.ı haber verilmiştir. yangın bava· 
dan şıçrayan kıvılcımlardan bu ma
mahallede iki evin damını birden 

tutuşturmuştur. 

Birbirile çok sıkı bulunan bu ma
hallede ıo· evler de sür'atle yanmağa 
başlamJş, dar olan sokaklardan etfaiye 
arozözlan geçememiştir. Y anğına ge
tirilen üsküdar gurubu, Kasımpaşadan 
Hacı Ahmet mahallesine çıkmış, Yan
ğının bu mahalleye ve Piyale mahalle· 
sine sirayet eımemesine şalışmıştır. 

Bir mahalle yıkıldı: 
Diğer guruplar birer set üzerinde 

bulunan ve şıçrayan kıvılcımlardan 

ansızın tutuşmasi muhtemel yeni 
mahalle, Kavurma sokaklarıda meşgul 
olmuşlardır. 

Etfaiye yangının Kasımpaşaya aıla
maması ışin Kavuı macı mahallesini 
tamamen yıkmışur. Saat dörde doğru 
yangının önüne geçilmiştir. 

yangın neden büyfıdü? 
yangın esnasında her zaman olduğu 

gibi terkos musluklarında su bulun· 
manıJş, e\"lerdeki sarnıç ve kuyular· 
dan su temin edilmiştir. 

Evlerin ahşap olması ve şiddetli 
rüzgarın esmesi, bununla beraber yan
gının geç haber verilmesı, yangının 

ıevessuune sebebiyet vermişiir. 

ıUii.Pssif kazalar 
Yangın esna>ında birinci gunıpıan 

ıahrip onba~ı•ı Rıza a!ırça yaralanmış 

beş neferin gözleri !.ur olmuş, hasta· 
neye ~annlmışlardır. 

Polisin verdiği l'il))Or 

Tatavla yangını hakkında bu ~abah 
saat onda zabıtanın verdiği rapor ay
nen şudur: 

" Tatavlada Adalar wkağında (47) 
numaralı hanede mutasnrit demirci 
Aleko ile hakka! Yaninin hane•inin 
üçüncü katından yangın zuhur eımişaı-. 

Tahminen ~ ( -+00 ) hane \"C dükkan 
yanm1ştır. 

Bu meyanda Tatavla karakolu da 
}anmıştır. 

Yangın, Vilayete haber 
verilmemiştir!~ Gene 

su yok! 
Tata\·la v•nrını, dLn ~ece •aaı 21de 

n1ek değildi. J)elikan
lının çelik derağuşla
rından da ayrıca zev
kyap oluyordu. Hur
rem şu hizmetçi ruhu 
üzerinde, nevazışı li
maksadin istenilen 
alelade bir efendi te
siri yaptıf:Yı gibi kuca
ğından zevkalınan bir 
usak tesiri de uyandır-. . 
nııştı. Hiznıe çi kız, bu 
iki hüviyetli adanını 
dizinden innıcınek, 
neşesini ida ıne ctn1ek 
için vesileler arıyor, 
zcnıirıler hazırlıvordu. . 
Haniınfendi vukarda 
nıe 'gul, evin kahya 
kadı u ,)lan Lalinur da 
hiznıeti nıuhaf az:. va 

' Erkekler mi kadınlar mı 

Müjde diyelim çorap 
masrafı ortadan 

kalkıyor 
Modayı alt 

ıist edcılt' k ııı ~:z:!:ô~ımı;:;:Gt 
kaı/111/ıın sc -
viııdir1•cı•k lıir 
luıvcıdis .. 

Aıırııpulılar 
yeni bir curap 
icat eimi§lcr
dir. Bıı çorap, 
tabii kadııı ço
rabı, çok pa
halıdır. Arıcak 

bıliıi11 palıa - lluke'ell' ın çc •P 
lılı{juıa ru,<J - bil er hır k.ı,ı,n 

men bir çift çorap sc11clrr ııe 

seııdace bir ı rıdı/l(ı kııji il' z, 
" meklcdır. () /;ııdar dayaııık' h 

lı mı diyeceksini: .. il 

Hayır ıııes'ele dııyanıJ.-lı ' 
[jıııda ıleı;ildir !lir çıjt ( JJıv ~ 
kalemım çorap ) wı:lace 
çift rorabm ycriııi lııl11wı.ta 
imiş. 

t: 

lıı 

t 
Çıi11kt1, }l/ISLISİ VI' !Jİzlİ tıt' 

tutan kimyevi bir ıııadıle ile " 
yapılmış, bu çoraplar lıaıı!JL l 
reıık clbisrııin allmıı giyilerek 

· olursa der/ıal o elbiseııiıı re-
ngini alıyormuş.· Meselci penbe 
bir· elbiseniıı altıııda pe11/ıe. fı 
mavi elbise altmdıı mavi, ef' 
lütun eteklik ile eflciiıın ren' E• 

gini ikiisap ediyormuş. Fraıı' 
sız gazetesi 1929 yazınııı efl 1 

muvaffakiyetli kı:şfirıiıı bıl 
olduğumı söylemektedir. 

~ıuaiıak meseıeler 
Atina, 21 - Müb•dele memurW' 

Ankaradan isranbula avdetlerini ıuii- ı 
ıeakıp, ankarada itilıl.f edilemiyt~ 
me>eleler hakkuıdakı mesai•ine devaıtl 
edeceklerdir. 

Vilayete mdmeyyız alınmııor 
Vil<lyel mektııbi kalerııl 

mıimeyyiıli,l]im: şimdilik kirıısl 
tayin edilmiyerek mııcı~ı tıı' 

1 
sarrııf edilecektir. 1 

ı 
~ıKugı, ş J Jna kadar devan:: r ı 

de şa>anı hnyreııir ki, bu sabah s•31 

10 buçuğa kadu \'Hayeı makamı J;:ef· ~ 
fiyeııen haberdar edilmiş değildi. 

Yangın haberini, Lu sabah \'ali [t1U' 

avini Fazlı B. mııhaı·ririnıizden alı111~ 1 

bundan ;onradır ki j'OIİs:en malil0111 "il 
istiyerek derhal Dahiliye ·:ek:"ılcti01 

tc!~raıfa kevliyctı arzetmıjtir. 

PoJi..; miidliı·is~tınin Fazlı beye ,et· 
o· ' diği malılmat, 400 ev yandığı. )3 

gının dcvaın c:Uiğı, Pütün tcşcbbü~:t 1 
rağmen Terkos ~ırkctinin kfifı •u tt' t· 
mın edemedi~i, atqin hiı soba<l• l 
çıkmış oldııg-_ merkezinde idi. 

\"ali mua\"inı hzlı il. 1 u malocıı1 

merkezi hükılı cır «rzcttik'en <'< otl 
poli< müdurü ~ ri( beyle bi; h~ 
yar.~ın mah••lti,e gitnıiştir. 

* Bu )80J?;ım•1n laşkıı gece ik ıao 
daha (lfmuştur 

llu~lardal' ı ırı Kadıkıi\ Je , 1i 
Galaıada zuhur c ıpi;ıir. t 

Kadıko' üntlcki )ang:, fccc rd 
20 de :\lıihünlar cadılc inde kız O~· 
mekcelıinde pitanu dcrsancsinden Ç' 
mış, derhal sondıırulmüştür. 

Galaıadaki yangı~ ise Arkadı so~~ 
ğın da Oimiırı l\ac•koklofnu fi 1 
fabrıkasından ~·ık mı!:. ~ .1lruz n1c.J~ı.I 
falıı·ika ,·.1nd1~ı haldt: .. undüı lilm J"t 

n1enıur olduğu cibctlC 
rum kızı, bu yorgansı1• 
döşeksiz aşk yuva:-.111: 

dan avrıln1akta istic~lı . , 
zait buluvordu Vah:.1 
nın karısile ili~ telal~İ' 
de olduğu gibi hu sefe' 
de iradesini genç kıı1" 
hevesatına raptedefl 
Hurrenı, saınitü sakİ11 ' 
istenilen yere sürükle' 

~, 
niyordu.Biri müteh~ j 
kim bir ihtiras: diğere 
sessiz bir teslin1iye~~j 
hen~a<>us olan bu 1 

. ,., • 't1' 
ffCncın o varı ınu1l 1 
l) • .ı 

odada haİi tabi iye :.1~ j 
det c.tn1eleri ihtinı~ıl •' 
uzun sürecektir. 

~la hıHJ İ '{1 
,. 
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B r tehl'''e 
?~di h hç •de oturun 

l«~rılt İıniz k·u \li is
~lınde h' · z·ıtt·ın akiı
gHnız 't: ,\ nnı dil J ·ıt 
Rörclügi' n1üz Li.r nıck
tupta dcııi}i, or ki: 
. Son ı..,rüı;lc,·de ~crn

tuniz bir J~'-rnıa ın o
Iac1nın nım~aHat o!~hı-.. 
gunu söy}j, orlar 'e 
gec ~ üçt~n sonra bu 
<l i c nnııı1 ~ol aklardan 
geçenlere sigara yaJ...
:nıaJ~ hahanesilc 1 a-

Bir şômendöfer köprüsü 

ı ve sel eri 
e ·rile r k 

•tti 
Snn y~ığ nur, kar ve 

fırtına lzn1irlc Bandır-
nıa Ye E ııinılcnı nıev
kilerinin ortasına dü-
en .. ünıcndöfer köp

rüsünü sürüldc.:yip tah
rip etnıiştir. !~undan 
(~olavı hat üzerinde on 
g~inliik kadar bir ta
n1ir ihti\acı hasıl ol
n1ustur . ., '"rirenlcr hu . 
nıüddct zarfında ak-
tan11a etn1ek ınccbu
ri vctindc hulunn1akta
dı;·Jar. Yıkılan köprü 
11 :3 J » ınetro geni~liğinc.. 
dedir. 

ı '.\Iu~tafa 
ç 'u u Cc 

k ld·~ını anlatı orlar
t ı. 

E (ll·i._,cce~enihah
çc cayı ·ı .... ol\.. ğından 
~t ç~rkcn önü ne çıl\.tı. 
sio·ır<lsını ,al tı, ~onra . .., . 
paran11 sor l ı. 

Y >k! ce' .ıhını alın-
ca nıiz bir da ·ak 
attı, aıtti. 

' 
~ur .. ısı poli"'İn iı~Üh. -

ınadi en dt.:, ri ·e o-czt 
. • h 

bikc -.rrj hir , er deo·il h ... ,-... 

diı·. Pak at bekçiler her 
o 1 dakkada bir bura-

Son Snıtt 

Arkadaşına beni "KardeŞ'im,, diye takdim ederlcen 
diişiinduğü şey beni ınalıçup bir. halde birakmanıalctı. 

- /li8 J!u!ulJ'riri: idris JluhtP/i' 
>. \.-, d.lr 1 l:ıl-.i , tli kı1. .. . · ı <ld.ı b 1 11 "' 1.;ndıgmi J ı 

s hih:• .~ 

,, nar 

Son günlen.k bilhassa !-S;r 111u ıuet t' el i .. -
ınevadı gıtiaiyc fiatJa- tihar cdt:n 'c ~·'-ı~. ~ -
n üzerinde nıal sus bir kan ı\nadolulıi "tr1 \.,c
tc..reff ü hasıl oinıağa k'<li,,e {.~~irc~,; ·,t/.nc'":a
ha~Ja nu~t.ır. Ezcünılc n Kazını be\'İn nı ti i-( ıı.: · matıltcLn l':th ... -Ltti..,iınt: 

,11 ın /: ıp olma\ ın. 
lll:tllll ~1111. \ İ h,1\ d kli'L.11..,l' 

kolunıd.ın (~ tı <lı.: 1 ı.:ndırııı.: ~1.: 

ltbı d"m. 

1 Adapazarı Ye ha vali- ki' e ınüfct -· l1ü İne 
\l .. tıld i · n dı.: il l.' ııııı1ır içi 

nı ı ı , ~tn ... ı 1.\.ııu iı;in ,, li\ ı 
nm. 

alı ımına d ıha hen uz 
~i mi, 'c oturnı:u\. iı;ın hir ma .... ı 
.ır.ımn.ı b.ı~lnmı--tık hi mu,krikrc 
hizme:t l:tmü. tc ola'l Lui1.a. ). la 
tildi !.!drdti. l Jar:r bir ı.:' inç 
çı lı ı hopanlı. Clindl!ki tqhİ\ i 

bir tarafa lm kar.ık ) anımı1.a 
lo ... c . l kr kı.: in go.1u ünundc 
utarm. ) ı ıkılmau bfr t.ırafa 

, t. rak canırrı' içinin bO\ nuna 
·mldı. )•ınnl,Jnrından ~ıpur "'npur 

uptu. 
c h i ettin de ~idin.. Bil-

en nck:ıdar gon:~cp;im brelmi~ti. 

Cibi be) lik, fakat .nmimt oldu~u 
bc''i 0:1Jcrlc :\1.uildin koluna gi
n:rd. üniklecli. 

lkn onnda orta çi>mk~ gibi 
) nlınıh kalmı~um. Çunku Luiza 
?\latildi 'alınız zanııctmi ti. · . ' 

l'akat c.ını nın h;i hiç hu1i 
uı l tur nn ~ ilk ı.:\ inç .mı m t-ı.:ç 
tikten nı a ~ .ınım.ı !"\ idi. ı: i~1 

dı.: ı tut. r.lk l L i l.uiz na t kdim 
etti. 

- Kardı.: .. im ) o d .. 
l .. p. "' 1 h11.ı bir h:l\ u.:t nid.ı

"l .:ıln erdi. 
• ı-.ıl'?. Kardc .... in mi. l'.ıh,tt 

.\1: tıld hen u1ın h r.ıda kin ... n 
okl~ t-unu bilıni) ordu n! 

\latild hiç i ... tifini bozmadı. 
U zaın.ın ) oktu J'ran adan 

geldi d.lhc on nbc .. ,.,tın olm or. 
Bcr.ıblriz .. 

hl:n. rd.ı bir ma .... ) a oturduk. 
I A l/.:l: 

B.ın.ı ımı ..... ıdc.. lıir p; rç.ı 
mu tLnlı.:rlc mc c;ul ( l.ı),nı. 

inuPa lıa~I: dığı :taman \ H" 

n11.ı gelirim .. !!;tiru-: ınız .. 
1) di \C itti. 

l l:ıni do ru unu ..,o, kmck. l \. 
:1.111'.1 bu l ... pan) ol kııı da ho .. ça 
b r .... ı.:Hii. 

A.hlıPızd. n h, kkm1da fcn:ı fena 
fikirlt.r ı,ı;C\'nll'in .. Gt .1.clc haknı:ık 

, c ..,t zdi !'.l!\ nıc \... C\ ap old,ıgu
nu tabii bili~ orsunu7- l~tc ben de 
bo) le 1 ir c\ np i'ile) İ\ crtliın. G ı 

nah u .. tunc tınajt i ... knir de ~' ap 
u"'tıınc '-C\ np neden i ... 11.'mer? 

J .~ıil.:t) ı nl rur gormı.:.t. h•ıtırım:ı 

dLrlıal \lmcr) a da .. 'ı u·z yinni hl.·~ 
] .. pan) ol dilberi ara-.ında iiç arka
cl.ı~ ı::,cçirdi ~miz tatlı ın:ıcl:rn g:cl
mcmck kahil ınL c itli l) gıınkr? 

Zm allı arkacfo':larım l lulki 'c 
• af -.imdi h.ım hilir nercdcdirkr. 

.\enb.l bir i.. bulahildikr mit 
Yok ... ı onl:ır da benim hihi ilk 
aittı .. dalctk mi kucakla~tıl:ır ( 

J· ki gunkrin h.ıtıratııu ol,.ı_ 

, d tr dalmı~ım ki_ ~l.nildin hir 

Bu 111.: d.1l1">rınlıl 1
.. • • ~ du 

ııı1m ır-.un. 

l.ı 

lliç .. 
,ı-.ıl 

<lı.:l.1 

olm. <lın. 

hiç .. 
" "'kndinı, cı r .1 lı 

) ok .... ı J uiz.ı ıçm h,indu1 
bır -.cdl:r mi gc.:çirİHıı..,un. :--ı ıl 111 

h.ı.. . :um lu la7dır. 
C:.mıın bl:n Lıl: nıımı •ız 

dı.:mcl1im '.1.. 1 krıı ne ımım
~c~ct onu du l llL' im. 'ı .mıınd.ı 
cn \ .1r-ı 1. 01,JJ,ıı :ıc goılu 

mu\ um. 
O h.ıldı.: nc '.. kimi du u

nm ordun? 
l kr h.ıl<lı.: bu ~uJle ~iatildi 

tatmiın cth.·,ck İ\ i, kotlı, ' ıl.m 
y.ınh bir LL' .ıb 'cm1ck 1 ztmJı. 
· Şc\. Dl!tlİın. I~tanbul 
• 11.lım.1 ı-ıt: di dı.:.. \nı1l!mi kıb.1-
mı h. tırl.tdıın. Ondan hinz 
<l.ıl ııı 1 llll. 

s )zleriın L.tnım ı 1 inm u t. 

riıh.k Jı.:rh ıI Jc.:ıi 1 h'r t1:~ t r 
u\.llh.iır .. iı. Cı ızkri tl.ıldı ... tıı .ı 

b.11.1 """\.:' nldi: 
Benim dı.: : nncın. Jkııİ'n tk 

h:th ın ' r.. }) <lı. 1 .11 ıt hu1 
lıi.,. mutcı.: İı olm or mm ıım .. 
\ .ı!-1.1 :ın 1, h.ıb.1dır. \11~.11, 'ın 
1 ı •;ı \ :11iı ... "i bizı hıı\ l tUllll\ 

1. ı~h dı . Ik 1 1iı..: l i ni dt ı 1· 

n c,.Lkn l,,ı.:tıın. . \ •n 1,L,\ 'ı.:t 
, n.ı h.ıb. ' . k.11 ı t l.ın lıi-,h. 
Ll. h.ı l\m 'dliJir. l kn hl ı ıJ ı 
q1in )•111lllJı hi1,. \lnl.uı d .. ı 

mi\or mmum. Il111mct c,kıım .. 
o ,.1 br. ( )nl ırı ın n 1 ıl bir 1 h.:
ri. h.n .1lcri '.ır-;.ı l \;n m d~ \ :t'". 
011 l.ır d:ı 111-. n 1' n L\. \na 11 h.ı 

b.ım olm.ıl h h•-., 'l dıNınt" 
itih ıi il hı..:r !...\,;-, hur .. \ ı.: -.er 
h1.4 t olnulı .. Ode dq.,il mı.. 

:\ l.ıtild hndi z ınnıc.ı b.11 ı 
t..,c'li n:rıncl. i1;-i11 ımıtcm:.llli\ rn 
"°'lc'ordu. Bu .;,ıı.ıd.t ~ılın 
tıl ın bır LİI .. • · t i'ı.: rınc uı;,tu 

Bir dakil ı >n ı d.ı d .. ktirı' 
le · .,onnı u . . in cm ı h::ı J,l'rn tı 

\l .ıb:ıı.li .ır 

Ze 
Tasfiye başlEyor 

• nka
için e·tti? · 

Du\ unu ,ımıımİ\ enin ta fİ\ c-ın.: ·ıi• 

h:ızırlı\..l:ır b:ı lonııştır ikı gun c\ el 

\ııknrarn ~ı<lcrı :\ fu.,kırat İ'lht ır ı 

mtıduru unıumı~ı \ 1: a' nı ı~ıın:ır.da 

()munu uıııuın'\c k ım",cn ol.ın zd.lı 

bt' hu hu-u ... ta mali\ c \ ck.1kcindcn 

icııp etlen tnlınuıtı :ılup gelecek. bil. 

h:ıı c tn::ıri\ c .:! ' 1:al-ur. Zd-., ı he\ 

:1\ nı :1.:ıın:ınd n ı akı ·ıktl\ c -.uı ı-.ti 

malı mc:.clc ... ı h:ıkkınd:ı d:ı :\1ıılh c 'c: 
kilı ııkı (ı Ilı!\ le tenı:ı-t:ı hulunac:ıktır 

Jarı gczehi!iı·ler. J hukuk nıahkenıesine 

l(arn1aın olacılan n 
dolaşınasıııa da in1k,· n 
k,ılına1., Nazarı dikkati 
..:dhcderinı. 

Bir mübad rk mes.,ıe i 
~lübadil olaral, tes

pit uli ldiği n · z ha kit: 
Yaziveti hukuki'e nok
tasından bu en1lükc 
nasıl tevarüs ettiğinıiz 
.cı nla~ıln1ak istcnnıis ,.c . . 
hilden bir veraset 
hucccti talep olun-
11111:-;tur, Bunu na ıl .. 

1 alabiliriz? 
l(asıınp. a ·ya hya kc.! 11-

v:ı 111<1 ha llesiııc.kn ,\ lch
i11et ...... crid. 

S.S Bu hu~usta 

tnüracaat ediniz. 
muhavere 

Mülg< ~\y, acık na
hiYesi n1üdürü l~ıfkı 
bt e: bu sekil<le hir .. . 
)l·tt yeti tespit tarafı
nuzd· n n1ün1kün de
ğildir. l)ahiliye vckü
Ictine rcsnıt·n ınüraca
at ediniz. 

En pis sakak 
~;;)Iİ( l' ()~ıı1~111 he) de 

hüYük cad<ll'' c ıni."n·azi 
hiı: ~okak '~1rthr. B ı 
sokak istanhulun en 

llis soka<rıdır. Bir t,ı 
'' 

rafınd·ı Yük a rahal·~ n 
el ırur. Üaınallar otn
rur. f)i~,.~·r tarnfınÔ<• 

( 

sinde ini. ene sair se- hitaben ö!tin1 ·n(1<:n 
ııelcrdckinc nazaran cYcl , .. z<lı<q lll ktup • t-, 

patates nıahsulu yüzde üzerine yap!!an L !,! .. ·-
._·eksen nok. an olnıu~- kat cvrakınnı alıir~n 
tur. Bundan n1ada fa- Eı cünıeni E n·u cLc 
sulyc fiatlan da yük- vcriidiğ·i haber alın-
sdn1istir. n1~·~tır. 
Piv~sanın en küçül{ 1 l(-1zıın he:in açığ:1 

f; suh·csi "27 ktu-u~~tan çıkı ıakla berabeı· JU 

:rı ku;usa 'üksclıni~tir. nıc·s.dc de 1\na<lolulıi
B!.ındaı; .hir n1iH.fdet san bel<:dİ)e nıu!~ase-
c,·el fa ... u he fiatlurtnın lx cisine de hazı ı-.ok
fazla ihn~cat dot~1yısıla talanla ınes'ulivet te
artacağı yazıln~ış ve · veccüh ettiğr tLspit 
bazıları tarafından . . . 
ihracatın ıncn'i iste- edılını~tır. . 
nilnıisti. Halhu ki o Bu hususta hır k~ı
zan1a;1 İktisat \Tefu1Ie- rar \'erilnıck iizcrcd1r . 
ti Erkfınından biri ik- Rindız pt:irlivana 
tisadın ıneşhur 1kaı11c 
kanununu tavsİ)e et
nıi. ti. Fakat sin1di fa
kir halk İ<;İn fa~·ulyc-
nin verine ıkanıc edi-

.1 

h cck hirscv huhın111a-
nıakbıd1r. 

Zıraat mJşaı rı ge yor 
- l~ir haftPdan beri 
İzınirde tetkikat ~'ap
ı ıal ·ta o~an İkt.ısat 
\' d·tılcti n1ü~a' iri ı\L 
()klenburg, tetkika tın1 
hitirn1istir. 

1\1. Okİenhurg; İznıir-
dek i hütün fnhirkaları 
birer birer gcznıiştir. 
ileride Bo1·nova Ziraat 
i\lektehinde in.;a edile
cek olan Ziraat Ensti
tüsü İçin de tetkikat 
\'apıln11~ tır. 
- :nstitü, nlektcp hi
na~ı dahilinde 
cdi!eccktir. 

. 
ınşa 

1 .. ctkikat bitnıiş o!c.lu-
o·u icin l\1. ()lc.lcnhur~ 
~ . u 

hugünl rdc şchrinıize 
o·dccek , c Bur~a<la <la 
~ . 
tctkıkatına deyaın ey-
le) cccktir. 

Bergamaaa n 3lli'.ık kalmadı 
13erganıa kazası hay

Yanlarında zu:ıur çden 
yanıkara hastahğ·ı za
il olnıuştur. 

pazar kurulur. l:~ir ta
rafın~ insanlar ve 

ha~ vank r i~eı· Ye pis
lcr. ))iğ-er tarafın::' 

pazarcılar çurun1üş 
sebze, et, h·ıl 1 a arlar. 
Bu ·oka h·ıstan b~ . a 
kokar. Bu sok~ıgı allah 
, sl·ıııa tt ınizletin, ~ ap
tırın <::' be!edivc.ci1er. 

~iş arıyorum 

• 
ı az ... - .. ,--
~ıy r 

c~e ·en güı şehrinıi
zc gelen l~onıbayli Ab
durrahnıan pehJi, a-
11111 rürk pelıli' anla
lc rı ile kar~ılaşnıak 
arzusunu izhar etn1c
s1 uzt"·ine ko·· ı\hnıet 
pehliYan bu <laYcti l·a
hul etn11şt1. rrahsin 
pehlivan da bize ınü
racaa t ederek kcç Alı
nıct n1a U-lup okluğu 
tak<lin.k fu.ierasiyo
nun nezareti altında 
oinıak iizcre ve ken<li
··anın pro!.esyonel ol
ı 11as?na rağ11 ıcn bi1a 
iv:.ız Hintli pelıli,anla 
O'Ürcs tutnı~l\ ı kahu1 ,.., . .. 

' ettiö·ini hiktirnıistir. .-
lztı ir kar d!l:I~ i 1nde 

İzn1ir haya gazı bo
rulan tanıir t:<lilirken 
Yanlıs vurulan bir I~az-
.ı • • 

ına darbesi, lznıir 
elckıirikini hoznıuş. 

şehir iki gündenheri 
karanlık içinde kaldı
<H o-ibi tranıvavlar da h • 

işl İvenıen1ektcdir. 

1 "'endinıc Pıünasıp bir j~ 
an ·orunı; her işi va
pallilirinı, yeni ha ri'!c-
1·i oi·uı· \azarı 11. 

w 

l{adıkö ~1 i~l·-Anbcr . 
-.ohağ'ında « 7 H nun1a 
rada Şücaettin 

Dakt ıo ö:reneceğ'm 
B~n lcniz daktilo der

si aln1ak İsti)Ol"tHll; 
n .. re\ c n1ürcıcaat ede-. 
t:c'>-iıni hilnıi' orunı. bu 1\1 ~ktehini 'eni bitir- · . 

ııi~ bir h.tnını kız, cid-
di ınües e~ elcrde dak
tiloiuğa taliptiı·. Cc-
' d plann '<S' l~t·nızi a 1-
tıı .. da bu sütunda Ye-
rihnesi rica c·diln1cktc
dir. 

S')n altı «lsındaYrn1; ..._, . . 

.-, . 
· hu usta h 1 i ten,·ir 
etn1enızı .-ica ~d~rinı. 

f{a ı·i leri 11izdc11 
Halit T'a 1ir 

s.s. Erk<. k . aıeli 
lrn at J ndd cbinc n1u-

~ 

racaat t.•diniz 



Son Saat 

o.: '! yet 

._ .............. "._ fr Avuçk // J:.J !e ye emur- T''rk 
rı azla n ·· une 
a ıyorlar mış ! 

1 rını 
d nistifa-M uhar (r(: M .TuR~ 

ldeedem·yecekler 
yır o komşular ~un ~unlı.:rdt • ıtu bded' c ınc-

Solaı.1r/ll dernek mı var? Hıf abile il erili yen Subaşı, 
Bayraktarı olduğu yerde adeta mıhladı. 

nıuı !arım\ ın şil,:l~ t·tlt:r gene fazlnlnş
nıı .. tır. 

Bilha<. a zııhıtci beledi\ c mcmurlaıı-
nın bir tlukk,ındıın :' 8 niımunc a\

m:ılaı ıdır ld şil,ı'; ete c;ebcp olm:ıkta
dıı. ıiru bunların bcdı.:li çok kere 150 

1 

\eni kırıun,ı tc\fikan Turklcrlc 
e\ !enen ecnebi J,:ıdınları zevçlcrinin 
\ d:ıtında :sen etlcrindı:n Jıj..-..,e almı~ a

l c.ıklJrdır. 
Tiırklcrlc C\ lcnmi_. olan Turk teba

~ı ~ı ri ti\ an 'e 'a muse\ i kadınların. 
Turk zc' çlerinin. bırakacal,Jarı "er' et
ten btifadc edip edemi\ eccklcrinde 
tcn.:cldut h:Ml olmuş 'c bu husu~ra 
:ıHkadar de\ :ıırdcıı tJ!irnat talep edil
mı~uı. 

-•) --.1u-

I~u, firari u .. at,.1111 çı
l"ardığı ftT) at üzer· ne 
uyan, .n bir adan1d1, 
ıJcı ceresinden soka~a 
bakarak nıeçhul göl
gelerden istizaha ta 
bulunu\'ordu. Ba ·rak-

w ~ 

tar, ıo.:esin çıktığı pen-
cereye te,cccühle ba
ğırdı: 

- .Azrail nıalıalleniz
dc cirit o' niyor, ha-

~ "' 
heriniz yol'. Orada 
hırlı) acağına sokağa 
çıl~ ta şu ölüye bak. 

Bu ağır itap, yalnız 
o sesin sal1ihini değil 
diğer koınşuları da 
il~az etti. Kinıi don 
göınlek1e, kiıni entari 
ile üç-beş adanı soka
ğa fırladı, ve Hüsnıcıı 
ağanın cesedi başında 
uf ak bir cen1i yet pey
da oldu. Gelenler bay
raktarı tanıdıkları gi
bi nıaktulü de teşhis 
etınişlerdi. Çira yak
n1ak suretile ölünün 
üzerinde alelacele bir 
nıuayene yapnıı~lar. 
ve adan1cağızın ta 
kalbinden aldı2·ı zalin1 
bir ceriha ile öldüğünü 
anlanıışlardı. Acaba 
katil kiındi?.. Bu sual 
kin1senin 
çıknuvor, 

" 

ağzından 
fakat nıa-

ha Helinin hepsi. nıa-
nah nazarlarini ba)
raktarın üzerine.le do
laştırıyordu. 

Halbuki o derin bir 
teessür \'C tefekkür 
içinde idi. l'ersenkli 
oğlunun ~u İşini beğcn
nııyor, . bir ayan için 
,böyle bir hareketi pek 
ııanıerdane buluyordu. 
Cesec!in bu sokağa 
atılınnsını, 'ah ut c ·na
yetin şu no "tada i~le
n · n1esini ise katınerli 
b l4 kahbelik saYn or
du. Şuphe ) ok l~i "'aga 
}{usçuğun o hiaı 1an 
et endi ,i, kene i ciı a ye
tinin lekcsin·, hi 1-

111 'e kabil İse Cl:Za .. -

ııı llolük >a~ı a vük-. " 
1 

.... tnıd'" i ti o du. I'-ö-
Ç' ~Jere ı.,öb 1~ attı 4

-

dı,..,1, saz çaldırıp ~ar ı 
SÖ) It.•ttiğ i ~ıraJa böyle 
k<..nh i.,ıer tasarlıyan 
?. .Çanın 111eta,1ctinc de 
ha, ret ctnıtl~"en hali 

ol 

kalını) ordu. 
Oraya toplanan in-

sanların, kendisinden 
şuphe ettiklerini, hat
ta şüphe değil, düpe
düz şu cinayeti kendi 
on1uzlarına tahn1il ev-,, 

ilderini hatırına 
ile etirnıivcn hav-

raktar, bildiği haki -
kati onlara ilanı et
ınekten çekindi ·ye ke
ınali tces:sürlc başını 
sallı varak: ., 

- Çok yazık - dedi -
kendi halinde bir a 
danıdı, koca ~1ustafa 
katile lfınet şö) le dur
sun, ınazluına ralıı11et 
okunıayı bile tehlikeli 

"' <Yürdüg>·ünden sözünü 
h .. 

kısa kesti: 
Subaşı ya haber 

Yernıcli, icabına bak
sın. l)i verek oradan 

"' 
u.zakla~nuya kalkıştı. 
Fakat, 

I-la yrola kon1su
lar, sokakta dernek nıi 
kurdunuz. 

Hitabile kalabalığa 
iltihak eden bir adam, 
l~ülükbaşı Sülcyn1an, 
iri kametile bir 111ıhla
dız tesiri yaptı Ye ken
disini bulunduğu yerde 
alıkoydu. 

Güzel kadının kocası, 
evinden nıi çıkn1ıştı, 
voksa henüz nıu ev~ 
J 

geliyordu? Burası Yeh-
leten anlasılan1an1akJa . 
beraber .dhisesinin 
dü.zgünlüğü, gecenin o 
vaktine kadar soyun
nıa<lır·ını gösteriyordu. 
]Jölükbaşı, kon1şuların 
arasına girip te ölüyü 
görünce, saçları diın
dik oldu, gözleri büyü
dü ye yüksek sesle 
haykırn11ya başladı. 

100 ku ı l .. çımkkdır. F .. naf, c .. a .. c.n 
dul..' \nla ınd.ı c\ mı kuancın lıı kadar 
olmadı ,ını idd':ı ctrrıcktedırLr. 

Bahu,u" kı ı m nı.: ıılıııan ınall r 
d~n cf, ~crı ının m u li eti ıopuıncn a 1 

:ı t l ulunm:ık ic:ıp etui!;ıni de ılcıi 
rın1.:ktldirkr. :\ le-.L • ,ı :, ıcuklarlıı ka· 

palı tenekelerdeki tur~uların bu kabil
den olduğu dumc\ an edilmektedir. 
Bııml n dola\ ı bir kh•m esnaf. cemi-
\ ctkri ,a,ıta ı1a l':manc:te müıacaat 

ederek hiç olma.1.':ı imal,\tha'lckrdc 
'apıl.ın me\ adın Oralarda kontrol ' 
edılmt~.nı i t,' c~" ı lc,.dir. 

radyo, ~int, ti vatro 

FERAH SINAMADA 
l\11 'LI~~ Hl'J 

i\liimr sıli: Ol GA ( 1:1'.0\'A 

l ' n de 

Birinci nevi ekmek: 
clırcm:ını umh:n K:lnun:.aninin ~ir· 

mi ikinci gunundcn itibıııen birinci ncü 
cl.mcge on altı kuruş otuz para aza
mi fiat 'ıızedildı~i 'e fırancol:ı. fiatın
d:ı tehcddt l,\t olmadııtı iBn olunur. 

lRıS \R B \R'I l•:L\ll:")ın :;-.ıhtcm ıli 
aşkın 'e h1.:şcrİ) etin bü)ijk bir 

dramını mu .. a\\ er 

:~ :~:A: 1 

\ ~.. - _.._ 
'~ .. .,.-

EN BÜYÜK 
ZAFERi 

1111 

,,,,,,,, 

,aJımr. mu·ıllını

ı.~rle talchd~ re 
mı.lısus 

~rtı:YZJ~ 

HA~lı\1 
Kouırı.li '.) P• rde 
'hıt~rriı u: 

] .ı ui be v 
X.ıl..ili. O. B. 

:\ luthi 'c muazzam film 
\arinki çnı ın )a ak-:ımı 

AL HAMRA 
1 Sinemasında 
ı ı_ ımc ı.:dıltcı·kt'r. __ 1 ! 

-tıınbul halkının şımdİ)L J,udar gormediiti \luzik l lol nuınaraları-1 
nın en lıc) ecanlı'>ı .. P ıı i,tcJ,i \1.11 \\ti{\ nın ı 

Frankardi=~Partners ı 
MJEILJEIK{ ı.'-,'i11emasi11da 
c:rayi hibl\at tdc.:el,ur. Bu mun:ı c) tlc MELEK Sineması 

~:MiL ZUL \;'\L\ m~;-hur roınanınd:ın muktcbc~, filii ştniİn, 
cin1 etin filıım ol n 

TerezRaken 
JİNA MANES 

~'l\ı,kahbenin doğur
du.iru! Şu zavallıdan ne •f~~~5~~;;;;~~3~~~~~~~~ 

._, • \\Rı \"~\\I 

istedin? L.11.YAN GIŞ Q p E R A 
\l c sonra ba vraktarı .; RE.it°: 

görerek )akasına ya- Sinemasında 
pıştı : 

İt itin kuvruö·una J b 

basınaz, senin ağan 

itten de a~ağı ki henı
scrilcrini hıç·aklatn or. 
· Bayraktar, ~akasın-
daki eli sükunetle, fa
kat kuv' etle çekti, ve 
hır , d1111 .. eri çekildi : 

Sük, ı 1'tn - dedi -
a~z·ı c aıi c; kanı l·ula
gın işitsin. elin de ede
hini bilsin .. \~a a kü-
'iir edillncz, ha\ rakt· -

"' 
rın da ) akasına yapı-
~1ln1az. 
Bölükhaşı, dostunun 

ölüsüne can <>ctirn1i-
~ 

vecek olan bir ıni.ica-
"' dcleyi nıana~ız buldu. 
J3a~ raktarı altetsc bile 
neticenin hiç olacağı
nı, asil katili uzakta 
eıninü n1iısterih vasa-"' . 
<lığını, onun bir ada-
ınile didisn1cnin favda-

• J 

sızh<rını oü."ündü. 
"" ı. '~ "" ..ı.' • 1 't _ ı el ı 

MAJİK 

l\Jc, imin rn bıl\ iı:k ıncına C \1. \ 'i 

Bl llL R Reji uru ( 1 RED 

iBLO} mm "ah ·~eıi 

DUSMAN 
l<lt'n 

Sinemasında 
(i\A. :\lOJll.:i\;}, (LiL D:\GO\l:R), .\ \E l'I:TRF.SL:~) 

YC ( j \ )) \l\.S) tar:ıfından hır u t.:U fc\ knl\dede tem~it edilen 
tuıd 1 ) in \ \L \ \ "\ \11 ) rom:ınılı<lan mu tc.:be~ 

GİZLİ· MEMURİYET 

ç h~ç ç 

c 
Köpeği peşinde, polis haJiyesıle Fransuvaya icabı 
yardım ve muavenet için bu insan grı:.puna ya'k 

--1-'I- Sakili: J. Cnnalel 
Hiç ,üphe ) oktu ki öijinlın ha ı -

nın mı.:\ zu bulund 11 "•11 ya~ıı~ın içi 
ar.uııııak iskıın i, ti. Dir hnırda ralıılıc 

- 1 :) ulu Tannın, di) e ~Ö\ leni
) ordu. -\rtık mc' talara da hurmct 
kıılnı ulı. ) arıbbi, n u gunahk ır 
kııU ırını .lff rı. 

Dig ... r c lı tten •ılgıin bir c, ) k
Plcli: 

- Aman, herifi' ilıt İ\ atla ) aJ..Ja...,ınız 
Bu -;ozl{'ri r.ıhh ııin ) nıııııdn sıı l 

fü;tü 11 anmış olan Su teıı Piınan 

söyliyonlu. 
~1. Kroşe başıııı aduııun ötd.i 

1,ö~I! ine çe\ irmİ';\, :ı.rka"ınt dm aru 
Hrcrek etrııfmn meydan okm an ir.i 
yun haydut r.ribi ZC'helb bir h rif 
gordü. Bu adamın iri çekik µ;ozlcri, 
kalın dııdnkları, bakıra çnbr kırmı
zımtrnk e mer bir ıenı:,ri ' ırı.11. \rka4 

ı::uıı duvara 't•rnıi~ dimdık 'c bilıı.4 

hı:ırekd duru) or, yalınız ) umuk ol.ı
rak tuttu~ yumnıklnn her h !İ 
bir lıül'tınıa mukn em, t uzmindı.: 

buluııduguuu gu .. terİ) or 'C' lı ı lJu 
halile hucuma mulu.:)) a bir bok or, 
lıir he) keli andın) ordu. l\I. Kroşe'. 
karşısındaki adamın Tuınııkanıoıııı 
b( rızcdiğiııi de f,ır'ketti. Diğer taı...fı ın 

bu şnlı ı rneçlıulUn l...ırı. "md.ı in lu
nııp llC'rilin en kuc;,iik bir lıarekt;tini 
l-ilc gozdrn kııçırıııq or, :\li' < tk Frıın· 
.,m a ı~~ lııı d ıının l ıçma"'ııııı ın ) dan 
\\.rınc QH k · çiıı nzimk,ır bir \ nz ) cı 
nlıııı 1 rdı. 

Oıtn aııı .. .ı lor • i pc~·ndl' polis 
lınfı~ t ~le l rı U\ ıı~ .ı ı. .. ı ında ~ u Jıuı 
'c mum endi • hulunmnl.. için bu ıı -
'- 111 "1trııpunn <loı-rıı ih·ril di 

T. ınnm im o;ırnd.ı !"iusll Piın;ıııın 

,..,o;ı tekr.ır 'u .... idi: 
1 fcndih.:r. tforıılil.:r, ıliı..t.at uli

ııİ.t. hC'rİf 'ıılı"i bir ı;n· . .S,rnr.l l1P11İın 
gilıi si1.i d fllrHin~lıılir. 

So ll'ıı Pimıın, l..rııdirıi üldürnlınüş 

farzı·tnH'hlP lulini iz mı cdh ordu. 
llıçnrC' ollıh: ı.ldikmlı tnmam !'ene İ
ı in orıa 111.ı mııthi... hir ) umrıık ) e
mi \e ılmlnll ırı pntlı).ıı.ık olrlıı!!u 
)< c• )İkılnıı,tı. \lamafi ınüsvö Kro~e 
p ıli .. hııfi)c i \lll ıagm n hu lııı~ırha
lı ınc nn ... ihntıııl l..111 ıh. a mi' arak. 

1 f.ı<l ı o ııl lar c;u lı ~ili ~ 11 a
li\ .:ılım .ıı t''-İııı miitC1kip lll'rifin 
fı~tt\m· ı;,ılJıımı tı. Tilki~~· gdınc<' ol, 
~ibi heri ın 0111111.lıırın.ı .J...ıdıır sıçra
nw,ıı. Bunu µun·u mo~\ u Mi) etle 
haw.ın a da ilı rİ) e atılJılnr. Bu cıni 

Jıııqıın kuN~ınıla hu i ııı üç in~nn 

'ı' lıir .l..üpıo;ktl'n i b;ırd dü-manlarına 

m k,ı\ uıH'I rdcm i~ rrc k ) ı.: •' •pkıl.ı
c. ı z ınıı ! lirdi de ,!İl mi~ Halbuki 
nlı"ı m ~lıul idılt tk umuz.larıı ı "il

kt:rek tıll.." ı ~ t:rc fırlattıktan sonra 

İri ndnlcli l .ı ul ırını ı 1 F . n 

Avrupada yine 
kendisinden. 
bahsettiriyor 

nundan bir 1 ,ıç un C\ Pl, Londra 
g:ızetclcri pren e l .c\ 111 Burhan Ikd
rihanı i ... mindı.: hir kadının çok m.ı
' ffak dan 'npağınd n 'e tcrttp cttt d 
mu ırn.reklln plk paıl c·ldugundan 
hahsldh arlardı. 

Bıınd:ın bir mudd t C\ ...J de i~mine 
ir iliz rnathu tı d te..;.:ıduf edilen bu 
'ı nımd n. :ır t :ı b:ılN. tmc\ i in ilı1. 
gazc:tdrrı İti\at cdi mi lcniır. Bu kadın 
lı kınd talık knt ) apul,, Lond a 

)Pncc ille n'nin naz ll1 d kl 1tini ccl 

\ 111 .ılllill.t ıldılı 

\ ııroh l\rıı {'\ 1 

lıi ( - ı,.ı.:lın< ı 1 ı· ' 

"'il l ti._ Pi 

'<'re ererı.:', b " kiz ' 1 ·kı ı 
di ini kurt rnı ) a m \ r ı. u 

adam Jıcr h ılde tcnh.ı h'ı· 

buıılnnn c ll rine ) ak t"ını l,< p ı 

dı, dort klfadnrın ilk i-lı i l" 

m ra·."mini tanzim rtnu- ol, ı 

han ı• tel fon etm k 'r mt' 
t. '..ı.lctırıde huı;ule dmi olan 
rııı izalr 111i tt:mın c: 11l k cılJu. 

'et: 
Bu 'l'nİ '.ıkaJan lı.ılı~ 

iı,,i bu-;hut ün ig-1 k l't• wni ıı bir 

rırı~ı 'ok. Ojen .ııncn da bu 
1.unanıi ·,.tink ı·t• ı tı. 

Oluııiin başındı r.ı ı ı' bır<ıkı 
t •. 1 mm Oj .. n aml'.ı LI ınin ' 

ı.ı ırak o gurültü 
r ıl ilır.ıin nı ıın ı;r. 'ı rı· 

koı kmu.., im ı nd l \"" 1a•n.ınl 

rn .ı eh l..tr k " r~' .ını d,ı ke· 

bu k rkıııı il tlz,n ut tıııc ııı<l I'I 

lı.ıı olı.lu ;wıu anbtu. FJzi ınu 
lı ·~ ...c-.ınl.ırd.uı o de: r~cı.: bi .ıp ' 
gun d.ışınu~tü J,ı hu ) alaurı k 
hkJ.ı iıı.ı .. ırnk ıckr.ır , ut.ıv;ırın 
O,t n :ıııı .. n ı;cııı,. k dıııı hıı s 

· te lin ttıl,tC'll 'ahııt ıe l.in 
olduguıııı zanııri:rrk mu trrib 
duktım ~oıırıı polb hafi) esile c; 

Pimıını llll :c, t fanın oda~ına to 
" o al.. nınki hk:t) i lıal..kınıb 
z.ıhr1;) c b.ı~lnnmı. o!Ju. Sözü 
onc mıi 'il kro" ulı.lı 'e: 

Zuı ncdcrscm lı nf mı ırlı 

D ~r So trn Piınnn Oıen • 
d rh 1 tn til ederek: 

- I, et, Jcdı, l ıı Mısırda 
muclılet b.ıhınJuın. llcnt sima ı 
r'k tam hir ~lı~ırlı) ,1 bPnZİ) orJ 

Şimdi nnlat 1ıı1. haknlıın rll 

Mi' et. Siz nasıl oldu dn ani o 
gurultk' ,.· etl'~tiııiz. 

llu akşam izden il) rıldıl..tan 
halı ... eniıı dı.:mİr kapısına kadar 
f.ıkut tnn, m <lı'-lM) n r;ıkara~ nıd 
. J.ı ıc 1Jılı fiJ...rı.:tlı.:ıd, lıir l..t:r 
kı tlol. alını, bı.:11..i 

buluru1. ddıL. 

Az~in 

Balya civarın 
bir köye sa dı 

ama ••• 

kadına fena ol ak bir konkr n 
ıııuaınclc ı.:tti i ıdcn kadın ~[ tra kaç· 

m .. ur \C hur dm bitmeden c:\ el 

\ptuıTeuıık beyden bir J,ızı diın~ a~ a 

gelmiştir. Türk prc:n .. esi namı altında 

.\' rup:ıd:ı şuh ret :ıl:ın Le) lA i mindeki 

l,11. i~tc budur; :ın:ı ı chc'm \ İ\:ınada 

'c :ııı~ının bir k:ırde.,i be :ı Jı,,ırdadıı. 

l\cııdbi de l .ondr:ıda ~uhck ),1\ ıı· 

makl:ı mtşguldu . 

sunrakı Turk edebi\ nadır. 
Sııdri l'tem bey bu konfe 

191 t de \C 1914 dü mütaekıP 
lcrin farkını izah etmiş, J 914 
ııısanlarla humlar. sooraki i 
arasında ku$l:ırl:ı ir. anlar :ır 
kadar fork oldu~llnu :ınlatmıştıt 

Bu suretle 'eni ha; :ıt tnr 
tdcl.kur \ı.: 'llli l'Cebh:ıt 
iz.ıh · ıi " • 



2 3 T<mınsant 

r mı 
(1 • 

ını 

ar? 

.; (•l\!-ill\a<la lwl\ftrlar lnıHihiinii l<·~kil ~denlcrden. 
bir kıstnı matmazPller. 

. H.ırbi wnumi in~anl.ırı da t.t· olunciye k.ıdar evlenmemek .. 
bı~t · l. ahl.ıkl.m da değiştirdi. Ym .1 kumum.ık azmi ile bir 
1 !udutl ırd.ı l.Cphderde tırpan ([Jtdi bek<lrlar kulubu) meyda-
atan olum hcın maı~ct buhranı na getirmişler. 
hem de -.rkck buhr.mı tevlit Bunların dertleri oyle maişet 
llli. Bu ) uzdendir kı her mıllcttc, yuku falan ltq~il. 
her memlckc.ttc izdi\ aç edenle- Pwp:ıg.ınd.ı ılc aza~ının mık-
rin, izdiv.1c:ı ragıp olanların t.mnı :ırttırınt\ .ı çalı'>:m bu ku-
ınıl\t,ırları gun begun az:ılmakt.l. lubun rcı-.c"i gazctLl.İk:rc şu 
aik tc~ic:.i, ı m·a kurmak baro- bcı .ın.ıtta bulun mu~: 
IllLtrv.;i daını.ı tcnczzul c.tnıck- Beldrlık sult.mlıktır. İnsan 

tcdır. bcldr hav.ltın çok tatlı ve kıy-
Frkcklcr bu hale c:.cbep ol.ıra), met biçilmt1. scrbc U\eti içinde 

bugı nku ıkti .ıdı \ a i' ctı \: e 1 .1- d.ıh.1 nLf i-. d.ıh.ı geniş ve bitt,ıbi 
dınlcl ın hık h.ıy.lt.ı karşı olan' daha LC\J\Ji lir omur surcr ... 
inhimaklerini •kri un.yorl,u: htc bunun i\in biz cdcnmcmi-

Bu tr.tit İ\İlllk L \ lcnmck 
bl 1 ı 1 k \ t: \ c beL r k.1lmıya kar.ır 

ll ::ı •1 1 tır l\ar mm bpri<>lcrini " 
'\.' 1 . \ Lh\İk. 
J' pın 1 ıı.,:ın nLrLdrn ıw·a h1la-
c r. J' Bu be\ .ın.nı d1.:r1..c.:<len ?\1cl\sika 3b1~11. >en l·JıncJ.. p. r.ı m bılc 
tcmınden acizim.. g.uı.:tc i ~u ımıt.ıl:'ıaı ı serdediyor: 

])' J « Gtnç \ c gu:-d ol.m bu kı:t-
1 

1 \en er gun geçt;l<ı.:c çncT,1- · ı 
I}or.. l' I.u uiın \C natl.m s.ıycsmuc 

Hatta bir 
1 

kJ belki bir mudJct bc.;J..ar l\alaı.:.ık-
lllukşeld il ~Jınb.uıl , er 'l crdln l.lr. 1 1Lu te·d~il lttiklcri cemi-
b·ı \ ır e ,arl.ır kulu bu ı.. •

1 
. 

ı e tce su 'ı.:t progr:ımmın t.lll'l nnc geç-
i h ctmı~.. Tıpkı 1..ki tılduı and1.:n nıh.m.:n bekar kal-

a q; tctrbrı phi kadın ale\ lıt. r _ 
lan <fa turı.,;mı ti. 

Eı kekleri. :,o~terdiklcri m .
l.. retler kır ı ında m.ınır gl -
md, Lhım. 

I· Jkat k.ıdınl.ır.ı.. J\ızlJr.ı ne 
oltı}or' () 1 · f .. 11 .mn C\ Jcnınktcn, 
lll l\ .ıçtan f ıdcdL'l ba~l\,ı ne 
zar.ırl.m olu, 1 r , . b . l' 
ar 1 l "' qı onu 'il 

'~.ı ge. uü. (lk tr] ıı lüı\ıb ı 
te<:kıl (dtH 1 ırı-.. 

ı Bu garıp \ JI< .l }.llk ... .l.ı 
o muştur. 

:\hıhttlı'• 1 . , • nn 1.: s e ( de c.ı • .m 
on l gc:n . L. 1 . ı 

, "' / l'1 l ını<- er , = ... . . 
Altincı-

makl.ı bcrabcı b:ıkiıc kalmı)a-

(.,ık l.ı. dır... '\! nı h,l\ t:t bu guıcl 

mah ukl:ır grnmn birındc taptık

) m btLlrlıl, ın:ıhutl.ırını )\endi 
',1 ,.ı .ık iıdn .K:ı a\ Jet 

Ld-.l" .. • krl'.İr .. 
I .-ı\L k in lıakh nu Lrctkrlc 

tnL J.ııu :.,(.ti llil\lcri « lkUrl ır 

1\ b ı ~ l..ı hn ihtİ\, .:ı l,ar.;,ısınd.1 
n. ~ıı top .ıtn'' i L gt;rc; 'kızl.ırm 
ıne\ J 111.ı gltİrllıl kri Ebcdı bt
L rl ır! kuhı bu) de crh k ihth JCI 

1 • .,J,ı i' l 1 ı m hkt'ıındur. > 

• 
1 

dairesinde 
işler emsalsiz bir sürat, azami itinaı takayyüt ve 

.. cidtliyetle görüiür. 
uessese alakadarlara en yüksek asari hürmet 

. gösterebilmeKle bahtiyar~ı;. 
Yenı postane ve Sanayi Bar.kası karşısında Vlora Han 1 kat =--
Evkaf müdürlliğünden : 
!\uruosmanı\ e Cl}.mii harımınde k..in Cinı fahrika-ının ıamirım ( 7 /l /Q29 ) 

tnrıhinden iubarcn ( 2(2/929 ) tarihine müs:ı~if ('umarırsi gunii ihnlesi icrıı 
kı'ıı:mıı.k uzcıı- 1 npalı z rr usulile munııkasa• a \37. edilmistır. 

1 1 • ' 

ıp olnnlıııı~ cnakı fennı~ eH 1 rm k için her f,'lln (aat on domen sonı ı 
hı, daire ıııt: \ e ıhn 1 gunu de .. t · - _ - ıd:tr~ eı cumcnıı e mur:ıc:ıat. ----

ZAYİ 
N:ımı.na mahkOk t thik muhur. m ı 

z tfnı lV!e kur mulıu le l m· 

ıcy v r.lrn ş d ' n edı!"l \O tur 

d cd ne· 
d~ı 

\ 

lstanbul 'ficüret nıii
düriyetindeıı : 

Son Saat 

Fantezi 
hik,1\C 

retli bir munaka~ıya tuıu.,muştuk. 
l\lunaka :ımızın mevzuvu da şu: 

'I i~atro t crlcıı nhne\e 'aZ(dilir
kcn dekora ehcnımı) et 'er !meli mi, 
'cnlmcıneli mi ' 

Ben muhteşem dekorlara taraftar 
çıkıyordum. Arkadaşım ise, bil'nkis, 
dekoru hiçe Sa) t) ordu. Onca tiyatroda 
a. ı I mtihim ol:ın unsur •• söz ,, dü; 
hatta, tcmaşağerlerin dikkatini gasp 
ederek " söz ,. tin tesirini azaltması 
itibarile dekor ınuzırdı da. 

jkimiz de, bağıra haykıra fikirleri
mizi kabul ettirr:ıeye çalışıyor, Ye 
yektiğerimizi dinlcmiyorduk. 

Gınlak Gırtlıı~:ı gelmemite kıl kal
mıştı. 

Bu ırada lonun kapısı JlÇıldı; 
qrknd.ı l:ırdan biı i daha geldi. 

Dcrh:ıl ikiınız. il i yaka ... ın: ı apıştık; 1 

Haklı değılmı yim, allnh aşkımı?. 
Sen SO}le b mm te m do u ı 

de{til mı .. 
\ c ıkimız bird n, o 1 ula!hn 

b l c:ol kul ğın:ı ğırmı' .a ha tadık. 
Tabu, beş d 1. bağırıştı mı.t. lıa1 

de, hnkfm tc .l 'mi dm lfr kelimecik 
bılc :ınlamamişu . 

l\ilı yet ben u n m, muarızım :ın
l ıtu. ~1.ticede :,.u t karar \ 1.nldi . 

ll:ıkc.mi de aramıza alaral. Darul 
bcd.t) ıe gidcce.k, del,oru ankasain ıh
maledilen bir piyes seyredecektik. 

" Bakalım hangimiz haklı çıkacak! ,, 
dedik. 

Tcı;:ıduf cn. o ~ece, i\luh<.m beı de 
" ~ezar ve Kleopaıra .., )'1 'criyorrnu.,. 
Bu e erin bıriııci tcmsılitıdc dekorla
ıın derme ç:ıuna olduğunu esac:en ga
~ctelerdc cvclcc gormüştiık. 

Binarnalcıh , fır·atı kaçırmn·arak 
hemen tivatro~ n koştuk . • 

* uçlincu peı dcdt yi.t. . (Klcopatra) nın 
mibttnn 48 ene evci teşrini evel 
a5 ında bkcnd<'riyc fenerinden denize 
aolışını c. yrecli) o ruz. Solda, bufutlal'a 
kadar ~ iiksclınc ,j icab eden muazzam 
fenerin ~ cnnde iki metrelik hır mu
ka na . Sağda d1:nızi teını;.il cdt n \ c 
içine hır buçuk kanşlık su doldurul-

mu., an' om u ır kğcn. l .t"<. .ın ır 

ucunda Romalı !arın doııarıma ı , ~an. 
renklı kı'lğıttan ıki uç ıclk nli. l'enerııı 
dılıinde Sez:ır 'a\ eri, k<ıtlbi, Klcopatra. 

Seıar, ( m:ıntosunu ntnı :ık ) - Ge
milere kadar ~ özcı ek gideceğim 1 

JOeopatta . - Ya ben! bml ben! 
ben ne olncnğım? 

Sezar . Yunus balığı gibi seni 
sırumde taşırim ... (Ya\'erine hitaben) 
Rufio... U} un } Liıüne çıl.tığim zamnn 
onu bana at, korkma._ 

Kleop:ıtra . lla)ır, ha)ır, ha)ır, 

boğulurum._ \ uzme bilmiyorum ... 
( czar koşarak merdh rnkrı çıkar.) 

Se1.ar, Fevk:ıl:\de nc~'cli .- Aha' 
Aha!. 

(l kıııc tl.ılar.) 

atar; 'e arka'-ındnn 
ulcr.) 

Sımdi sıra, , hrı.de.. \za :ı l\.leo 
pntranın biı c.ı kan~lık harp {!'ı.mılcnnc 
) uzmelcı ine gdmı-ıi. 

Kleopatrn Sc7.al'1n beline ;apıştı. Sezar, 

ancak n)akh11nı ı~latabılen leğenin 

içinde aJ'i:ır aıtıı· ılalivcrck, kollarıle 
yüzme t klidi \ apmağa ha !adı . 

ömrümde hu kadar komik sahne 
görmedim! .. 
Tcmaşngcrleı e gelınce. dekor :ılc~ h

tan muanzım da dahıl olmak tizerc, 
makaı aları ko\ \ eı mışlcrdı; \ e tabiatile 
hiç kim:.edc .,nhncdeki ~ozlcıı ı,ttecck 
ıakat k:ılmamı~tı . 

Muarızımın kulağına eğilerek de
dim ki: 

-· 1 Iakkın 'ar dostum ; hem de 
yerden güve kadar.. Dekorlnr dcı mc 
çatma o}ıırsa, " ~o/. •• un te~iri deh~ct· 

mi dl lışet - .. 
Ccl:\lettln ı:krem 

r l ayyare ce.nıı·etıne 1 1 
Aza olunuz 
Bu cnniyct hava/urda 

lıakimiyeUmi:i f emin e-

.. ----------.. 1.111 cll'Cekfir. --•' Trabzon ıkinci postası ~ 
(1\ \R \DENiZ)\apuru 24 k:\nunsani 'ı 1 luCET HuFLO:', :\lüRiS ESi\ \:'\() 
Pl:rwnlıe ak~amı C:alatıı nhtımından JORJ LAFO ve :\IADA:\1 i\liŞEL 

GALA l\luS~MEREl.ERi harckl:tle Zon~uldak , incholıı. 
Sinop, Samc:un, un ye, l'nt a. Ordu. Bu nkşam c:ım ~nat 21 .15 de FRA-

NSJZ TiY A TR O L ı rl):\ Gcrbidomın Circ,on. Trnh:lon, Rize ve J lop.ı va 
en guzcl komedic:i olan 

gidecdi: 'e JoniNe [ Puaı· iskele- Ll~KOL l>f<:S COCOTTI<: 
~ne Rı/.c, Of. Surmcne, Tıabzon • 
Pulnth ne, Tı dolu, Cire-.un, Oıdu, Ynnn <;ar~amba :ıkşıımı P:ıul 1 )ecour 

• selin en meşhur ~ui !'at • am-u , · np 'l: intbolu]\ :> 

r. r 1 1 · t r 

( ıalata kcırru ha .. ınd.ı merkez 
acentesi. Beyoğlu 2 3 6 2 

Mes'adet hanı altında dairei 

l nıahsu~ada şube acentesi. lstaıı

rıı I 27 40 

ık za e 
Biraderler vapurları 
J(aradeniz n1untazaın 

ve lüks postası 

Dumlupınar 
'.ıpuru 2 3 K:inun sani 

Çarşanba 
Gunu akşamı Sirkecı nhtıınından 

hareketle ( Zoıı~uldak , İnebolu . 
'amc:un, Gire on, Tırabzon, \e 
Hizc ) ic:kelclcıinc azimet \ e a\ elet 
edecektir. 

Tafsilı'lt için • irkccide .Mes'adct 
h:ını :ılunda cc;kı 1.o~ d Tri} estin o 
dniresi Telefon : i'tanhul 2134 

1 ;i\tmı·: CU T \ '\Tı'.\l 

Peıı;-eıııdc nkş:ımı fn kal. d hır mu
samere olarak 'c ~fadam 1 >uflosun 

en bü, iik mıı\affaJ..ı eti olan 
LA DA~ll·: .\l"X C\\IEl.iAŞ 

Cuma gunii m:ninc <:ıat 15,80 <la 
hq"eu tcm~ili~enin en lıU\i.ık mmnf 

faki}tti olan 
i'\ıJ,OL t:T SA \ Lln t; 

Diı.;er temsillerin progrnmı ti}atro 
gişe inda talik edılmı t r. E\ dce ih\rı 

edilçn \C )nıınkı çııı~:ımha p;tinü 
'eri ime i icah eden bu matincııin 
b:ışka bir gunc tehir cdıldıği ilan 
<ılunııı'. 

GRİP 
Müz'iç bir grip için ne }apmnlı? 

l l:ııııınt7.daıı "Mı\RTEL., kelimesi 
r;- çıni\ormu? O haldı: hu namdaki 
kon\ :ıkt:ın bir J,.ıdch ıçiniz c.:min olu
nuz ki gribi dcfcdcceksinih. 

uçuncu hukuk d.ıiıc~incltn: 
\fakbulc hanımın zn t'İ ' u uf .Zi

~aettin efendi :ılevhinc ikame olunan 
n:ıfaka dava ınc~an dola) ı mumaile)hc 
tehliğat ilanen ıcı:ı i kararı;ir olmaj!;la 
on ~ün 7~ırfında Ce\ap \cnlmek üzere 
ilan olunur. 

Sahife f> 

• • 

B 
yı 

R ej isöriiıı enı ·i ,~a pdn1ct l ı ! 

ger s·ne ac "z, b~~- &u 
,,. 
ı 

• 
sıze sorm o .. 

ııt macılık ~ ulmı. 1.,ı, .. :.ıt ve kabili\ et mı i~ter 1 ;, d falrnt l'lj ~vı ı.. .• n 
liğİ knrsısınd:ı hir 117. c.:ı cc::ıret ... 

1 l:ji orlcr~ .. ,\h hu ın- (,11, ad·ıınlar ! -i•11..m.1 al,ıurl~rönin dı• biıcr insnn 
olduklarını bir .ın i · 1 o' ın h ıtırl .m :dar. 

Bıı· \ nngın hnı. i mı ı; '. n , .. u'~ın akt ır d.ıına•1 'c :ık1ı ler içine ... Ilir 
kaza ,:ıhne 1 mi çc:kılccı.k \1..t ı ı.:r 'ıldıı tl'll ~hi • ıdcn ~ ımenduf rleı den, 
oroınolııllcrdrn ntl '' 1 ıı· :ı~ • ı :\c tine d.ıı ' ırlaı P a J.., /. rımak kol::\ mıt 

Dtıcc.:uığiıniz r., m hıth•nlıj!;ın uı thuıvrıı (t~· b r ...,,, lıdır. 
!\arlı tır ha' d \aıı Nnı ıı_, ı ı-ınn 'Ti c; tir S Jd !ı içı buzlu su ılc 

dolu biı· ha' uıd.ı fıı.:akt n bu'.laİı\ o m .., ~ l i vu m1.. 1 ını. Ne . san'atk 
muhalckt mi \:di rıı ? M mkun mu · Tı·tıın kolla·ınd:ı ı :ıtın içeri zorla ·

Gol'diığıinuz kadın KL \RA BO'Y , ıı'd.ıld adam reji ar. sağdaki de san·· 
ntkArla bi'Jıassa son zaman! rd:ı daima lıc.:rabcr go"ulen bır ı rkektır. 

Con B rrim r 
Gı.İ:=,e/ f)lJ/orrıs .ArlJStello 

ile evleı ı eli~·· 

M:ır,uf san'9,kar Con ll rrimLırnn 1 >ole r<: ı,ı " l'o ılc ede me i kadar 

1 lollh utıı son zamanlarda karma karı ıl.. cdrn hır 1 a~ı...ı had -e olm ınıstır, de

nebilir. Bu halı rin U) andm.lı~ bU\ u' );\!- ,., lhq' bir a .. da nageh:ımbur 

oluşudur. 

Fih ı Con Barrımorl ı Dolorco; l\ostdloııun .dn. ,_. ı ı pek a ı olmus, 

san':ıtk:\rlar hemen bu h:ıbcı in şu) u 1 ulınn , 1 . ·I dı ı t ,de .;olu~u kil ... ede 

nlmı~lardı". Dnloı ı.s l\o-t• il ı un .rc-mi'i• dt:rct 1 ' ıı u Yelkenci 
VAJ>URl .. Al~l 

Düyçc O. Bank ı: 
Tarihi te isi: ı 906 .. •••••••••••illl ••• .. •llll•ll!lllll!l~!Jlll-.. 

Müessisleri: Dresdıırr bank lJugiin: Kadın hastalıkları 
Karadeniz hik" ve ~iırnt postac:ı 

Samsu \'apuru 23 n k::\nunu sııni 

Çarşamba 
gunu akşamı ırkeci nl umı dan 

, hareketle doj:tru [ Zon~uldak, ine
lu , 'ıım-.un . Ordu , '1 ır hmn 

\ e gıdcceh.~ 
cid \l 

" 

A. Şaflıavıenşer bank ferayn, hekinıi: Doktor 
Nasiyo:ıal bank for Döyçland. (~E 7vf AL ZE' 1<]' 

Merkezi: Berlin; şubeleri: OPERA O A : 1 ·1.f-1 l ı. 
lfambur r, İstanbul {ıalata \{' '""' 'l Zl l>L'\ SPORC"l 
l!U:ıııbul , lııııi r. 
Galata J..ı:.ıııı t lefo"l. Be} o ltı: 

247, 243, 684, o ) 
i:,t. nimi kı<;ı ı telcfo · ıst.:n

bul 2842, 284 3. 
D 

ALHA iRADA: 
h \ ı < !\ '\ nzı ı ' 

\ ILr t 

ASRİ DE: 
lllh. \ 

MELEKTE: Zayı 

~i AJ IK TE 
f\ \ \ 1 \ ( il ( 



=-
ÇARŞAMBE 

.23 
Telefon: 

\'AZI i:;.t 1 RI 

is. 1202 
Kanunsani on IDAl.;t: i:;.Lt.Rl 

1929 
.. <•t ' ' • o ..... • . ' • • ..... • • 

• 
ALTINCI BÜYÜK! 

TAYYARE PıVANKOSU 1 

Yeni tertip Yeni plön ! 
I. nci keşide (11) Şubattadır. ~ 

g 
1~ İh.H \lHİ\ El,EH.: lir A . t 30.000 ~ 

N 1s.ooo ~ 
!,,;, 15.000 "° 

OSIU.M 

~ıIA'"fBAASI 
.uünüıu .. üöü, DEN 

YENi NEŞRİYAT 
Çorııgun Lcclcnl teılıiyesi - .\li lfaydur be\ 
Avrupa l'clcbi) ıtı ınıılıt1•ar tarihi - y,,_,,f :;irrıl lwr 
AııLara (İkincı kNın: kiıab•:Lr) - \lül •• ek G'liP hl'y 
Eli~leri rdıp<n j,mnil IlakJ..ı bey 
Fizik {J.i,c edebi) at sııııflurı için) Keııı:ıl Z1iııı bey 
frer1: i PctfagOjl K:ızını ami he,~ 
Mimari tarihi - - Celal l·:-aı lıcy 

Şuurun ~iltı· ıta ınuta.lıırı ı.:- .. rinıct b~y 

H. S. VELS 

:;oo h..uru~ 

130 > 
-.oo 
80 
ıro 

•5) 

ıoo 

3o 

• 
• 
• 
• 
• 
" 

CİHAN TARİHİNiN UMUMİ ffATLARI 
Diiı·ılüıwii l'ilıli -:ıktı 

l·iatı 

\tli ('ılılı,; 

kurıı~ 

• 
f\{4·<..ln ('ilıli~i >2 5 > 

·~ 12.000 ~ 

~r,~ 1.0000 ~ ;J' lU(f\: \F.\T: 

Gıhaıı Cırilıinin lıı sinı•i ve ~Lntıı ı·u c·~hii v.1l.ınJ.l ıır .. rcJilı--rrktir. 
\: ' 'L';ı1 raJaıı , ul..uLul~cak "iparı':'l~r için ° {I ;o nı .. prı ııı~ie po:;t1 ncrrti i ~ıl"· •·ılılmdıJıı. 

10.000 
DiKK.\T I::DL iz: !1 

Ilı senekı tan e piyanLO>C şim )• k ,ı bılerın en zcoginıdır: ı::ı' ~ Sıhhat ve içtimai muavenet ve-
- 10.000 lira , e daha \'ukarı l unık • uır. ı .ler geçen se-:ıc ıal.ıtl •3" t;ıno idi. Bu seı e = k Al t• d 

~.,., tir. i>abec ihti'llalı •ı,,f>, artmıştır tam .· ~- a e ın en: 
l.\lU:\I i1'f{ \\liYI: .\ül·:Di • Ceren •eneli ke~idelcrdc <alnız "::!.000. ıdi. llu sene bcanbulul' \nadolu <c\Uhl ndc •<ın ,.ıııanlarda bazı nıuııkııt mma \ak'aları 

T k . ft, 1 ~.ı.<ıoo. d~r l 'munı i-abcı ihtimal: d• tam , \I~ ( '•~• ı mı•li) ortmıjl1r ~ f zuht.r eıtil\' gurülnıuş oldujl;u cihetle <ıtm~nın intıi•· ına 'e ı erlc~mc,inc m:ıni 

Ll!TFE.X 

J - Pi\ 1 1\0 \[,/.(; ·oı,;.· ZL\Cİ\ OL\\;I.\Rl.\I ıııı,oi lll ~1-. .'f CECE. SE.\l• 1 _- ~ ohı:ık üzcı·c >i,~i,iııeklcn pek ıııc'l7.ul olan bu ha,;ıliniıı >ıtma mücadele 
T\\I 111.I 'IJİ5LI 'b C''I\ \( \hl H 

ij~i~;i~~ kap rınnı.."l bitinci ...,a<lde.:;.i mucini11cc :--ıtrn:ıl· ınıncaka. 1 l:lrına zo.. tırct }· .... -.ıl 
~: cim ;llr • ~c <lele mıntakn<ı iL Jaıpa•adan l'rndı;)e k d r ol:ın tat hornn 

Jııki '-ciy1cri \C Hüviık Adayı \C lleylıeliyı ihti, l'llcccktir. \luc ddnin taC/I 
ı r ı "ıtm.a mUcadclc ka u .,u 'c ....,c ,kör kJr. Jnuıı tatlıiı:ı~c dair taliın::!..,amc 
ılı.: kot ı \ e "arih hir surette tc=-pit celi mi;-. ir 1 t.ı• ~, ".tl"' "nın _ t .şarınd;..ı 1 \ 

ı s ·tlt.•1 d,_ ılıcrı i=-tanbulun bu g:.1zcl '"-' ın:unur "..ıYfi)c mahallerini hr,·ır eden 

~-~••mma•••••••••••••••••••••••••••••••••~ \rınck'~~~·~· kın~a,.~,~~~ M-n~~clctjnı h~~q 
ıcarın1uhamn1eıı ı · hı .nh · t lck· ı edeceği 'c; 'azı 'eye l:ı..,Ja\ Jlak o1an : ına ınucadt!le hey.etine 

ınetruke 

sokağı daıresi mahallesi N. nevi ıcarı sabıkı 

lira lira her lLirlu ~uhul(·t. ıhrJz ilt.: hu pı.:k mu~kül \.lzilclcrinin kısa bit' z:ttnanda 

Aynalı çeşme Su. uri l\\eh,ıct Emin camiı 35 

• • • • 
• • • 
• c • • 
c ' • c 

apaı tır.311 

• 
c 

• 

3 

4 

6 
c bcıdrnm 7 

• t. htmda 2 
dükk:in 

40 
31 

35 

şehri 

c 

c 

45 
4'\ 

4 'ı 

:ıo 

şehri 

c 

• 
• 

15 • 

7,50. 

lkroğlu 11\eşrutiyet bahı;e ,.e mehtab • • 1 65 • 

Bal.,tl ı evsafı ır.uharrer eıııl:ık şerailı ınııkarreresi v•çhıl ieara rabt edilmesi için t-2fi-Q29 

ıd ı cL-ıtte>• günü saat on lıe,te ihaleleri ıcr ec"l• ıek uzere ınüza)·edeye ,."l cJiimişrir. Talihlerııı 

ınvali ıne'r! .Ke icar komıs' onuna r1iirac·l:ı farı 

J\\lha;ıtSI 

\'eri rıalıallc 

,\\IJŞc. lllL :ı . 

~vk3l!l 

1tik r, z rbaşı .. tik 

cedit ıektcı 

N. 

l 

, t;, kı~'tnetı ınııltuıınıeıu 

ıııakl up ı.ı d ükkaıı 
haııc 

Lira 

4000 
7600 ıııeisuh bedeli ihale,. 

Altı oda ık ıııutba · 4 tıla sa ıııç 'c bir ~ dar 1. ,e} ı had. 

Balada e,safı ınaharrer ha'lenir hed ·li sek z senede ıııuka ıie'l tediye edil ek şartile 28 - ı - 92? 
•ırilıine ınıısadif pa •artesi guııü <aat ı 'ı de •>azarhk suretile ım,zayetlesı ıcra olıııı:ıcakhr. Talihlerin bedeli 

h~ , enm y tlc yed buçuk ıesal ılc pet ak,eled 'e ra ; leber haııka , eklııpıarile eıııvaı. me • 

ncaat ey cm• e ı. 

' I• ~adtle« itle 16 ıı ıın·ı=lı ha ·ed~ kı cşv ..tCJ·l·CJıcı ~alı günü saat ı tle 
ve cadde,imle ~ l i ıı~ Jra•• hanede ve Jlli ınezklırda Rum mektebi odalarında k, 

1 >a.L•~=- ünı.. s, lt ı de 

ılı ıllerde : .ehııt cşyav: ıııütencn·ia 

Sahlı eczane 
'fıılipit ın kırnı ın..· L ' ( U"'l r· 

lt!Si, r'azartCSl \ e I' · C"llb gtırılcrı 

Anadolu Hisarında \Junır Şah,, beye 

mürac .. tıa~ 

iAsRi TüRKl 
MUSİKİSİ 

M~hur kemani i\lusta B. ve ar· 
tlst piyanist i\hlam \ ;eJ vr Sc-ıi 
h• çe l\bk' .ıl tı 
her akşanı !er ; ahe k e ı . 
dir. A.lafr.ıı.ga rk " ıı me' 
c-·mır 

LONDRA 
J!ıl(AHA •t.::ıt ,..,, 

~=--tıo 

·rCRKiYE İ~ Bı\, 'K \Si 
Sern1avesi: tedivc . edilınis umo.ooo liradır - . . 

.\nkara 
istmıhııl 
Hııı·-.;ı 
; . 
J .:ili il' 

Saıu..,ıın 

U1nııı11i ı\lüdürlük 

Ankara 
şubeleri: 

Adana 
Tralııon 
UaliJ,esir 
f,İl'f'."iOll 

Etlr~oıit 

A)Vahk 
Zonnul<la k 
Kays.-ri 
.llPrsiıı 

'\li 'ı-;;ıi! ıınrnııwltiı, i,unıharalııı·, f,a-.alar 

ın:..' arr kı etle ncticc'"'n-ıı~siııe her surc .... c mua' enet cıh:cej?;i uınıt olunur. 
~ıttn.:ı mr l. 1dclL ffil'fl1Urlan her llC'- ıne..,akin \ C lllÔ~l ınıl:tnnda, ["';.ılırik:ı, 

'Lııtaza. l)cp(l. \hır, .. \C'ıl ·gihi mah:ıllLrdı: kı~ın :'İ\ri:-lııcklcri Laharri ye ith\l 
L<leccklı·ı· ':ıı ıne' :;iınindc de :ıiyri:;ıncJ\. uı·cınc ınah<tllı.: ınin tıh:ırl'İ ve sh·rbİ 
nch.i1..·ı ı henu;ı: --üı·l\: b:ılindc ıid:n ifna edeceklerdir. Bu mıntaka ahaUsı müca~ 
dcle ıncmurlarını kanun d:ıi rc..;indc \ 1..·ı·ccckh:ri calin1atı ha bul \ c icrara her 
z:ııııan ınc,kı:nlc'l'e d:ıhil 'c h:ıricindchi taharri~ at h u~ıı::.unJa mua\ ene ı go:--ccr .. 
ınc~c ııt•t:hıırdurl:lr .\ lcmul hihll"ında mücadele memurlarına müşkilat ika 
edenler ye mücadele hcr"etiniıı ta,·:;iyc ctti~i te<labiri ifa etmeyenler bultıııJup;u 
takdirde hunlar derakap Sıtma mii,Jdclc kaııuııuna g•-•n• cczalanJırılmak üzere 
m"hkemeYc tcYdi edileceklerdir. 

\llıdLı ·ltiglı'ıdcn 

'fERBİ\'E ~IE(:ı\ILTASI 
11 ic <:ı\'1'1 ~ıktı 

\1J:trif \ l'ı. .. ,ııı:ti \lılli 'I ;ılim \l' 'l"ı.~r lİ\t...· hı:\ \:tı tarafından a.~da bir 
re ıı.:dilir. \u~lı;ı~ı ~5 kuru.;;tlt. \boııc ı ho--ta ücr.:ılc lıt·ralıcr enclı~i 

lııtı 180 1 •ırı...~ ıncktcplC'l'I! \ c 1\ ... , ı ti. "'Clcrc "Cilt'Jlğ .lılO, 

t.iO k~;l lljl· 
ç•·ı l>e\1c.: 1113t1 .... 1 m~l~uı· 

1

~fı/{ti~ ri&tAhzi 
_3. AYDA 

lllY.tJYO.,'Jr.1.1. t 

BiçKi f 
/'ff'~~! ~~~ • 

- ... \.ti..;-' 
TJl'l.O\f 

-=--

f· li ~ ~ J" J"I 

5UPLEK: 
tıra "\'<ı \i .... • 11 · tı.: cih r nız. 

I· utti ~u dur 'c hL:r ' • n.fı.: 
l ulı ıı 

l)oktor Fevzi Ahmet 
fıreroı, belsoğukluoıı, dt pros

at, zalı ten.ı;;ul \'C kadın hasta
lıklarını er son ıısullerleaz bir za
ıııaııua muledıl şeraıt tedavi etler. 

A 'r : B" ı; ;, i c~< ıloğlıı ıo
, kı ... l ,1) 1nıııır) tJ. i L·lefnrı: 

ııl b'•'· 

En 111üke111-

111el 'e tan1 
i ayarlı saattır 

1 )akil·a şa)
nıaz, h:n1i
natlı ye eh
ven fiatla sa
tılın:ıktadır. 
Ba.;ııc::.. ant d~J..ı..anlarıntl-·'1 r~'ını 

. optan aa1• 

IUl,;ıı-ılo Lt•Yi Yt' lıiı·adı-ri 
'' d'ul l la\c 7.lu .ır. Q '~ 

l kr dı 1aı clcp< u. 

Operatör 
Ahmet Burhaneddin 

Cerrah Paşa hastahanesi operatörü. 
Muayenehane: Beyoğlu Rus se

f'ırcthanesi karşısıntla 348 mım·o
ILı Suriye Çarşısı apartımaııı 8 mı· 
ııırotfa Telef.ır. Beyoğlıı 1615 

is. 3872 

t.:aıatıula - karali.oyde 
Furıı~ ittisalinclc kAin 

EKSELSİOR 
Hüyük elhise fahrilrnsını 
zi yaı•(•l ı-ılin iz. En şil• 
1P'akrd~sulari 14 + Lır 
f:rkck 81 
Muşambaları · 'Li•J 
l:rkrk 

Paltoları 
CocLl 

Müşambaları 

IO~ıir 
5 :ur 

"' "" * 
Hanım efendiler 

lıltfeq okuyunuz: 
Her renkte en münie• 
hap muşambalarınız 
gelmiştir. fiatları kaf, 
iyen rekabet kabul 

etmez, 
1 lcr rcnkt<' ipekli} 3 ı Liradan 
Muşambalar ' "'" tibaren 

(~~h,trdin 13 ı Liradan 
Pardesüler ' icilıarc~ 
l\'ı.iklc muı .... \~en \chır do lı::rı 

Mantolar } ~),.:. ı ... radan 
f ı itibare 

t"'lgırz hıç•-:'lınde k'"' "lla hırıl :ı 

Pardesu"lar 14 .u .. c1an 
ınbar.n 

,,. ,,. ,,. 
\ uğ~ur '"~dığı v~'<it ı•tanııı lda 

160000 
ı mlitec.ı' iz zeYat 

EKSELSiOR 
\lark..;ı EMPERMEABİ .. 
LİZE PARDESÜLAR 

f:!:i: cı·lı:r 
l ler ıurlü tl'bc<ldülatı hava· 

karıı 'ücudü hüsnü mubafa· 
za eden ı cg,lne nıüıambalardır 

EKSELSİOR EMPERMEABİLİZE 
P:ırdt..',.;ülcri :'!!nenin her '11Cl;:,1'11i 
i~·in t:lzt:nıdir 

Erkek ve kadınlara mah· 
;us gayet mükemmel ve 
1ık muşambalar,pardesii• 
ler, paltolar, kostümler 
ve sairenin miintehap 
çeşitleri mevcuttur. Tel. 
Beyoğlu: 3503 

Taksitle de muamele yapılır 

"''011 SrHıl • İll ilri11 t11rıfi•si 
""ıantiıni Kı:· ıı 

O ırc <• i·de lı; •- ır 2i 
5 iııcı • « 50 
4 üncü « 
1 ilncii 
2 inci « 

' t ı « 

80 
120 
200 
ıra 

·ı\·lgı af: i tan bul. a,1t 
iı:ııı ırıı' tc,~ra•· ı. Jik~ .. L oi ııı

mak'a lıera'1C 'ııı hususta 
lllt ul:ye kabul edtlmeı. 

C .,.e ıı ;ldc iıııı~ar eı.icıı bütün 
y.;zıların ~ Jkkı mahfuzdur. 

Abone şartları 
Vılayttler için: Senelik 1700, altı 
aylık <ıOO, iiç aylık 500 kuruştur. 
ı·cnebi memleketler ıçuı: S,'!lehk 

;ooo, :dtı aylık 1600, üç aylık 
900 kuruşııur. 

Güneş 
Öğle 
lkiııdı 

!>nh.1n ı ı r .H7 

Takı·i111 
~ 20 Akşam 

12 2.i Yatsı 
r 4 ;;~ imsak 

17 11? 
18 .ı6 
;; ,10 

lJft•'nl Uiiıliir ~CJ ili Dll/ltl 

l// 
111 
I/(' 

q 
// 1 

lrı 

ı•e 

ı 11 

İlı 
lil 
la 
/;/ 
bıı 
dı 

1'({ 

sıı 

so 
I 
'l• 

tı 

n/ 

cı 


