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Muharrırl Abidin Oovcr 

Bu müthiş kanlı de
niz cenğiniıı müheyyiç 
hikayesini arkadaşımı
zın mütahassıs kalemi
le muhterem karileci
mize takdim edeceqiz. 

r 

Telefon: 
YAZJ İŞLLRİ 

is. 1202 
İDARl l~ı rRi 

is. 3872 ! 

AKŞA~11.JAl{I NEŞROLUNUR * * * 
Nu"thnsı ; er 

bir 
• 

vak'a oldu, Mudanya 
üç gün kapalı kaldı! 

Esnaf bankasının vaziyeti 
o 

Üco 

Nafia müfettişlerinden sonra 
Mülkiye müfettişleri de 
tahkikata başlıyorlar 

istı:nbul 'ili\\ eti, ~chir hududu ha 
ı icındeki 'ollnrın tamamen 'c beş 
~ene 7..arfınd:ı insa ı ıçin bir proje h:ı
zırl:ımı, 'c bu proje) i Nafıa \ ekı1.lc· 
tine nıındcrml, tir. 

edılııı,itir. l lııllıukı bu \Otlar kı a 
bir muddet zarfında ho ul:ırak i--uıade 
edilmez hır 'ati\ etı: ~ıı miqir. 

fol ve ımur a 
Vokkeı1 (Tan) 
niçin Türk-Rus 
muahedesinde 

gizli kısımlar 
arıyor 

Ortada m· fol ve ne de 
yumurta vqrlwn « Tarı » 
gazetesinin /slanl>ııl ımılıabiri 
tarafmdan, Tıirk - Rus mıi -
ııasebalma dair uzun bir lcl
kik mektubu gönderilmiş ııe 
mezldır gazele tarafmclmı 
11eşrolwımttşlur. Milli ımica -
delenin /JibayelindenlJeri iki 
laraJ.rı vaziyetini fetkm ('(}ı u 
muhabir nelice olarak Tıiı !~
Rus doslluk mua/ıcdesinc in
tikal etmekle ııe demektedir ki: 

- /Ju mualwdenin, iki 
memleket emniyetine ail l1ir 
prololmla merlmt oldıtfju • 
bazı iktisadi Jwyıllar lıaricin
de lcdafıii 1'ir iilif akl iJıliva 
eylediği talımin olwımakta -
dll". llalia im vadide dalın 
ileri giderek Türkiye duçarı 
lecamiz olduğu takdirde Rus
yanm askeri ı,;,. muaverıellc 
lmlmıacağı beyan edildifji gibi 
a ym vq:i yele maru= kalaca/~ 
Rusyaya da 1'tirl\iyerıiıı mıi
şalıilı bir rıat yapf ığı iddia 
edilmek/ l'< li,. .• Uı wlıcdenirı ı ncl ı d 
malıim olmadt,</11ulan im ilı -
limaliUrn ne derece clv.rjnt 
oldıığww /ayin clmclc mıwı
ktin det/ildir. 

S.S. \'akli =amamncla lll''i

rcdilc11 l>11 mualıcdenin mcl
rıindcn « Tan >ı 9a=efe.r;İnirr 
ft•gcifıil gt;stermcsi şayam 

dildwllil'. 

Nafıa 'ekı\lcti 1ll'ııuı bJ proje} i 
tasdik 'c 'ilıl) ete i:ıde etmemiştir. 

Diğer tarartnn 'ilfı) etin bu ) ol in
şantı meselesi başka bir safha) a dahil 
olmuştur. Yil~h et dahilinde in ·ı edilen 
\ olların ih:ık 'c kın dı kabul wu:ı 

YENİ MÜSABAKAMIZ 
l\:rl.oı;; ınudlını .\1. l\<ıı;;ıclncı 

cdilnırn ı-. iı. \1. J, ı'-tdnu krn-
1 o l' •ı l ıı m ıhJıııı'm .c 

.ı 1 
1 ( 1 1 1 ı·Jı 

lFil" 
mele nin ıcn•ı c ııa--ınıfa .. uı ı-.tım 1 

ctiıı ldı iddın Ldihnıs \ c :'\a 

işi bitmez bir derttir 
t ıhkıknt icr:ı .. ı ıçin d,.ık·• 

murLkkcp biı he\ "Lli 
ı-.t:ııı ul.. urdu ıni,tı.. 

\]czb.ı hanın 
kamım c\ el • 'ı
n ı at ı--r tı tt i' 
ço ... ı am dıh 
ı ... amr. B ı J) 

zarf md ı kc "kn 
hın ;,ınl.ırın mık 
tarını go tl!rir llft51JW 
lhtc\rİ gözden 
geçirecek olur-

sak C\ \ cıa ) ekı1n· 
da teşrini , nı\ c 

hamla kar~ı '1 11 

Bu ral :ım ,.. 
mczlJ:ıh ıd.ı ( 21 u 

h 'an plıı ı- h 1 tl1 lı Llı, 

<li~i mat'lıa 

tüliı T 'ı rl ' b 
\I .. lı 

Bu h '"et ı .. in forıııı cıhc.undcn t:ıh 

h.ikatını ırıa ctmı .. \ e ınpoı unu 'afia 
\ek ılctın '1;1 ıni tir 

B ı rapora n.ızııı :ın :'\afi.ı mulctti;ılcrı 

'oll:ıı ·~ İli~ "' mesdcsindc (.".3Hl fenni 
bazı hu"J":ıta tc"'.ıduf ttmcklc bc
rah ·r ışı ı dah:ı zi) adc mulki~ c 
mufc..tti~li i t rafından tııhkıl~ \C ta 
ınıkıne !uzum gostcın1~tiı. 

:ıf :ı 'cklllcti. Dalili\ c 'eh. ılctin" 
bir tL'kcrc ' zar:ık Nafıa miıfeui,
kıı "l raporundan bahşetmiş \ e Mn 
m uha ebd Jıu u i) C) c taalluk eden 
hı mm dan dola\ ı 1ulkh·e müfctti lcı i 
t.ır ından tamik 'c whkikı 1.-\zım 
ek ı';irıi bildirmi tir. 

:\ t kh mufettı lcrı 1) lıılı\\. \Ck 

le ıi bu i ·:ıı ı uz ı ne ' ı. Ht 'oll ı 
ı ınm ın a ı ur ıfıı el ı ratıhıkatı b:ı 'ı 

'ncaktımlıı. 
Rh a~ et edildığııu.. nazar ıuı, bu ) ol 

lann inşa ınd m soıııa J,alml mu:ımc 
lesinın icra ı esnao:mda ba?.ı sui isti 
malnt 'iOpılmı· \e ğapı fenni bir 
~ kild -.a cdılmı• olan rnllar kabul 

Son Saat 
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!:ııneın l merakJı,.ı huı ılerııniz içın ) cnı hır n111,abaka 

açtıl... Otuz kadın '~ otuz cıkek ıesmi kO}acnğıı. 

Bunların içinde kimi beğendiğinizi bize bildircceksinız. En 

çok beğcnıleıı kadın \ e ) a erkek :miste re\\ eı ın.iş olan ka 

ıile ım z nra ınd:ı çekılcceh. kura' ı müteakip binncıhğı 

cah. zat .::ehrimizin bil\ ut~ 

(u) a\ ı' boııc ı ık ciliğı kazanacak at 

bırinın 

lık bone, 

uçuncJd n oı WlCU) a I,adar (l)er a lık nh< ı \ erilccck"tir. 

1 Jcı Jn lk amızda bulacağınız kup ıılm birilı.."tirin 

' 1 1.. ıın nihayet lıuldugu gun bir taneslnin Ustu· 

ııC' ı ıııı ı " adresinizi yazarak en fazla heR'endiğ{niz 

m ı ın ı c mi il Jıirlikte bize g!Snd~r riniı 
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~ """ 

İzcilerimizin seJ'iıhati 

Mays a 

İtalyan 

alya "" 
" ziyaret 

lcr 
izcilerinin 

geçen sene şehrinıize 
vuku bulan ziyaretleri 
esnasında gördükleri 
hü nü kabulden nıiite- · 
hassis olan 1\t ~1usoiini 
cenapları « 1l uo» Türk 
izcisi ni ita 1 ya ya da vt>t 
etmişti. '"rahkil·atınııza 
nazaran. İzcilerinıizin 
bu sene nıavıs a' ı iç"n
de İtal)ayc.~ git~neleri 
nı ükarrer<l i r. 

jlekteplcrde her sı

nifta iyi ı ot alan ta
lebe seçilerek se) ah~ tc 
iştirak etti ri leceklerd i r. 
Seyrisef ain idaresinin 
Güfcenıal vapurunu 
bu seyahate tahsis et
nıesi nıuh enıefdir. 

Et ışi Dıtınt..z bir 
derttir 

[ Birinci sahifııdan mnbnt J 
diyeceksiniz. Müsade edin onu da 
nnlatalım! 

Evınizin etini siz mi alırsınız. 
A1masanız bile her ha1dc kasap 
dükkanlarından birine bir kcrrc 
olc:un girmi~sinizdir. Orada manda 
eti diye bir etiket gördüğünü

zü haurlı) or musunuz'? 
Hafızanızı yormayın, biz size 

söyliyclim: Yoktur! 
Bunin lstnnbul ka aplannı do

la, am1. hile bu kelimeleri ihtiva 

eden l ir etikete rn tlay:ıma?.sını.z. 
., u h.11dc isrnti ... cı~in kcsildigini 

bildirdi~i (314) manda nert!)C 
gini. Kimlere ) cdirildi? 

Bu11t hizc k:ıl"iı bu ic;tati t iiti 
yap n ~:mımct ile k.ısap diikktın
Jarıııı teftiş eden f:m,mcc llll mur
k nna ... orm.ılı. 

bc.ıtistrgi k.ınlcriıni1.c takdim 
edi)oruz! 

Kanumıc\ el a) ı urfında kc~i

len hayvanların ) c.kt'ınu tc~rmi :t· 

nidcn (lJ 14) hapan nok .... ını 
ile (57553)tur. 

(41249) erkek (J471)) marya 
karaman, (4s.=l) nh.J... (.3.J) m:;r
ya dağlıç, (2428) crht:k, (401) 
marya kıvırcık. ( 44()3) c rkC'k. 
(582) di,i keçi, (30) J..uzu,(ı 52) 
tiftik, (2038) )Crl~ (210) ecnchi 

ökul'~ (1.31) )erli. (38) el:ncbi 
inek. 

( 21 O) er}\ck, ( 104) di~i ınan-
cl::ı, 106 dana. 24 malak kc ilmi~
tir .. 

Domuz mı.:.lb:ılıa-.ınLhı kc-.ilcn 

tlomu.:lann mık tarı 1 f tlur. 

içtima teehhür ettı 
Knnunu medeni ile m.ır:ık:füc ı cm:ı 

nece terkcdılen \aJ..,rı:ır hakkında bir 
knnun proje i ihz:mn:ı memur edilen 
komsi~on bu günlerd•· ikincı ıçtimnmı 
aktcdecekti . .Bu içtima ~en k:ılmışuı. 
Ne , kn :ılncclılfccgı bılınmllncktcd·ı· 

Mü.za.keratın 

durgunluğu na
sıl tefsir ediliyor? 

.\ tina, 2~ - Türl\- l'u
nan müzakcralmda mü -
~ahPdP (•clilnu•l\t<' olan 
dm·nımhık, hir inkıta o -
lar.ll~ lt'l'sir Pt.lilmcııwlidir. 
Bu, ilii St'IH'fJlt•n ih•ri uc·
IPn hir h•ahhurdan iha -
ı·(•tlir: 

Tt.rk h·a·h·iyP \'C'ldli 
'ft'p\ fik nn" Ü ('~in has -
la !Üt, ~I. · ,Jaı 11 u· an 
lu ldı nı<~Liı dPıa müi m -
mim mah'ımctC j...,(t llH'!'>İ. •• 

. UJ., Jı a 
\tin:t, 2~ 

sun ri~: st•ll 
hllflllll ( ti 

\'Pni Plo ... 

IMZll' İl<' 
~ c• 
Hl 

~a ul\ \c• <'s, h ı ı·ı rı 
VC' \ UIHU i Hl la llll. a -
clt'IP Vf' İ"• · 11 1 ı·ılc• i..; -. 
ı iu.ıl (•ıf(•n z.,,. t ara n a 
Ttj.rl\ - \ unan 1Hh7..<lkt-r.•ll 
hald\ •ndn hir ic·lima vuku 
hulmu~tur. l'U. >aım tur -
l"ından .\nlrnradan UC'lcn 
·on raıwr olnuımu~ \'t• 
~I. Paımy., y<'ni talimat 
lc•spil cdilmi~tir .• 

Bulgar başvekılınin seya~ati 
Sofya, 2:1 - Haşvr•kll 

( l ... iynı){:("f) in Paris, l..on
clrn ve Homayı ziyar<'l 
ede<·~-Oi buyan edilnwk .. 
t(•<lir. 

Mudanyada bir hadfre 

Mnhkeme üç f!ÜD 
ne en kapalı 

kadı 
Bur.:::ı 24 {11.1\ 1.) :\lud:ınya mah-

kemesi garip bir \:tk'rıd:ın dolayı üç 
gun kapalı kalmıştır. \ ak'a şudur. 

M:ılıye od cN .ulc:)m:m sıhıın 
tamı lderb. n Jlukumct binn.::ının 

alt katı d:ı ıf:ıvi \<1/. re edrn 11 ... im 
.. mm hev ta · J n mutcvellıt gun 1 
tu kı mı ' S 1 ma'lı çağtnp 
et ni <lıı 1 ıra d d ' J:ınd ... rmıı', 

du 
M\ıdd ı t.ı t m 
tir i~ur . 

"iuk \ m:ının t ıhlı\ t .. , ı t:rint' H:\kinı 
m:ıhl,cmt.) i t<•plamış aıalar 11:\kimin 
lıı.. ınc mı aı-11 '~ mudJ i umuıninın 
h. , cl..c. tinı mı..\ ... {ık t ulduklanndan 
mahkeme uç gun kap.ılı kalmıştır. 

\ ak·:ı,a ait e\rrak buraya geldi \C 

ı\nf,ara\ a ~ nclcrildı. 

Peştede karışıklık 
Buda peşte 24 C A.A.) 150 k dar 1ş

sız nmde Parlem:ınto bina~ı onunde 
niırna\iŞtt: \C ekmek ve iş talebin-
de hulunmu.:J:ırdır. Poli · kendilerini 

da ıtmı~ 'c· ış z :ımeledcn üçiınii 

tc\ kif e) lcmi~t"r. 
ış iz :ımcle 'eniden hir al:ıy teşkil 

etmış H' şehnn bı..nık caddelc.:rindı• 

gezıni~lerdir. 

Z:ıhm. kendıkrini \ ı.:nil1en d:ıj!;n 
mı~ \c hu dda lıunlımlan ( 58 ) ni 
tahtı tl. \ kifc :ılmı~t r. 

Buğday tıyatıarı artıyor 
~on guıılodc hu~d:ıy fi}atları 

bchr tomb {15) ~ılin kaJ:ır artmışnr. 

Bundan bir mmldct c\el beher ıon 
204 şilin ıkc.:n buğun 217, 218 
"ılirdıı. 

-101-
İşte hu cins kadınla

rın sükfıt edecekleri 
zan1an ilk tahattur 
ettikleri şey, cevheri 
naınus ''e ya cezayı 

ahiret değildir. 
Onlar, hoşlarına gi

den erkeğin karısı ve 
yahut sevgiJisile kendi 
aralarındaki dostluğu 
düşünerek bir n1i'tddet 
nıiiteezzi olurlar. Zaten 

sul· 'ıt i~·in intihap ede

ccl~kri erkek, ekseriva 
"' 

nıuhibbe1erinin ya ko
cası, ya aşıkıdır. 13ina
ena leyh o erkeğe ne
fislerini teslin1 edecek
leri sırada, ınuhibbe
]erine karşı vefiısızlık 
gösterdikleri endişesile 
nıustarip o]urlar. l(ı

zının firaşında danıa
<.lına arzı vus]et eden 
kaynanalarla ablası
nın yastığında enişte

sinden buse toplıyan 

bald1zlar. hep hu ıstı-

--

~0·1 Saat 

" fi 

ıç çaıa 

Az ~onra diş_lek bir acuze bir lamba ile geldi, dotapfan 
bir şişe ı1e altı kadeh çıkardı. 

-85- l\Takili: A. Cemalellin 
Tilkide ef<'ndifilni tnkip ettı. 

Bir \f yrck saat onr:ı netameli 
köşkte her 1u• dPrin hir il) kuyn 
dulmış U) uy onlu. yulııız tnhutun h:ı.
~ında dızçiikıııu-;; olan rahibe ııyumu
~ or \ r o1ün ıin bilı• j,tirahltn ka' ucı
tııı ııı alıl!'ı üluııfın ruhuna dual:ır 
oku)ordu. 

XIV 

eora ara"ııı 1a bir ka"ıkaha 
Y ıııııı lıı bır h.n a 1u BI ıııkcnbe~ 

ti 'ız kunık lıir kıılubı niıı rı ngi at
ı ıı, ı .11. rl. ndaıı •un•nıırak, kırli 

ı '. ı ~•)er. 
1 ı d n' ıre tı nha ok ın ko r"iıulc 

1 ir ı- l!!:L' l"'t lııı)or \C l,.u ubcye <lo,1-
. ıyor. Bu t- 1 11 lnı 1 ırtınJ. 

ı hır 111 nıo lıul. ıı ı lıırı~idır 

l ı d m kt lu "' l' ) ııf\ l:ı ınr:ı paıı 
ı· ım ıkı ı ııne .ı«ıl ılı 'ı• uç ı ne <le 
<>ık { arra \ ıdu. 

B ı p ırola ol<lui!tınıl ı "iiphe olnıi
} an hu hcş d.ırlıa)I muh .ıkıp kıılu

lıcniıı kapı ı açıldı v<· ~l'nl;' lıir !;inın 
kapının aralı~mduıı ~ıorüner< k etra
fa keskin hir nn~'lr fırlattıktan sonrn 
sordu: 

- Jan sen mi in? 
- E\et. 
- l la ,·di içeri ~eli. 
flomurdan:ırak yonun lıir s:ı-; so

banın ctrafındn dört kı~i ı;cs:.İs, cıla-

ız toplanmış ısıniyorlardı. Kulu he) ı· 
Jnn ismindrki lıir nd:ııııın sirJığini 
ı;önniış olamnlanna rağmen hunlar
dan hıç biri i İı;tifiııi hozınadı, ha~ıııı 
hile ktıldınmıılı, ycrıı ~elen ndııııı 

drka,..ıııdaki deri mantoyu yavaş, ya
vaş çıkardı sonra: 

- l\r bt>rb:ıt hava, ne br rbat ha
" al dıyc so) lı rH rPk "obanın haşııı.ı 
c;,okıu. '\ c ıi ı-1..•lcn Jıırıın kllpıyı aç 
mı. olan keskin lı:ı.l..ışlı dl'lıkJıılı i" 
c' \da kcın. lı d. 1.. ıt ' ilıtiın1111!,1 

uı ı s 

otur:ıııl.ınl.uı biri"i 
~ı·ı ıııtli. Ihı nd:un ırı ) " ı. sım n .ılı 
!' ı l ,;;ıl;ıllı Lirısı) dı 11 if İ) et 

~u ındiktı ıı oıır.ı ) l ni ~clıııı';' olrııı 

ad. mn hıtııbt n. 
l {f)ı t hu\ Jı J.\I t ı-c 1,. Lı r1ıJt 

lı ,a cım.ı oııl u.1 ı:.ım tlı ğıl J11rı1 <lı lı 

( < 1 r;uıı~ hır ı llıı"• ıı;ııııl k.tv < i
mt." gılıi duran hır ıhtı .ıı dişlen 
dokıılıııuş çı•ııc.,,iııclı•ı ııipo..,ıııın l>ir 
mlıddct :t) ırmak: 

~ ım, ".tat l...ı., otmuş? Dİ) e 

"ordıı. 
~aııı dı ııilı ıı m ) an aıl:ım arl...ı

'llldaki ~.a.ıı .ı dvııetck: 

- Sekiz ohmı~ lı.ıb:ı, CC\<ıbını 

'erdi. 
Scki.ı mi? Ode t5e dnlı:t gcl

ınderiıı• h. ) li 'akit 'ar! 
Bu cııııılr~ ı "') rd, •a1,lı 1i\cl İ"· 

miııi ta 1) nıı ad.1m <,(') IPınişti. J:ının 
p;ı·ldi~indı•ııheri J;!l"llll .1• 111am1" ol:uı 

"OllUIU'll :ıdaııı ıce· 

Ben ıtim:ıt rdl'mİ) ornm, dedi. 
Kur! Pert İ"mıııc1t: olup kulutwııin 

s:ahilıi ol.m <lışcıı ihtl\·ar: 
Suz. '" ıı fhtll\ aıln kiıııc;c•\ c: iti 

m:ıt ı:tmezsin 1..ıL 

l)İ) c ala) ı•dcrl..ı.:ıı l..uluh H "l>

ıııııu·n gdıııı; olup Juıı i minı t.ı, -
' .1111 bir lıılıl .. lı ı .ıı.ır. k 

rahı çekrnişlerdir. Ne 
kadar yazık ki hu ıs

tırap, zyıf bir sıtnıa 
hi>beti gibidir, gelir, 
geçer, ve hanını)ar 

en aziz ŞC)'ını çaldık
ları hedbahtlarla vine 

ol 

can-cigurer g·i>rüsür se-, ~ ' 
vi~ir]er! 

Vicdan dediğinıiz hfı
kin1i ınünferit, kuv
veti i bir bilginin nuru 
altında oturabiJir, iş
gai edeceği kürsü ise 
ahlc'llo fazıla deniJen 
nesneden nıa nıul ol
nıa lıdır. Aksi takdirde 
o yiice hakiıni benliği
nize ısındırnıak naka-
hildir. 

1 
- Ko<'n Süz, deJi, hiç ,ıeği~mc 

mişc;in! Her srferc çıkışta hir çok 
felfıkctler yorar durursun. 

IGtap okumakta olan keskin lın
kışlı delikanlı birdrnbire kıılaii:ını 
paııcıırn yaklnMı~dı 'c: . 

Sıı unuz, diye fı"ıldndı. 
SokJl..t.ın ağır a\ ak -;esleri r;e

Jiyorılu. Şimdi lıcpo.ıi smmu~l:ır 'c 
!;anki kulak ke ... ilerck "Okl'~ı cliııle
mİ} c· koyu1muşlardı. 

A vnk sesi ) auş vıı"ş uznk:.ı~tı. 
Kıt.ıp okıımnktlı olup gozcüluk 

vazA"c!iınİ ifa Nti~i anla ılıwı Rolıı ı 

ismindeki ke kin lı kı lı delik.anlı: 

Mrrak edilecek bir şey ) ok' 
Dedi 

Altı odam 1cnidcn du urır.clerın 
dnltlıl.ır "c J,irnz snııra dı lrrı dııı-.ııl

ııııı" ıhtnar bır kadın elinde bir 
lnmlın lııı)unclugu hulJ(' yun taraf 
tal,.j l..:ıp1)'1 açıp ıı;ı rı ı;mlı, ı lııı

deki lnıııba'ıı iif!İ)crek söndürdüktt n 
o;oııra dolııbm ii:ı:rnm• koydu vı 

dolabı uuırak ıçiııdcıı ı;ıkardıgı şişe· 

) i ıoparl.tk ıııasaııııı ü<;tünc km du 
haddıu Erene dolaptan çıkardığı ·altı 
adet kadehi nıat>aııuı üzenııc dizdi. 
Bu i~ıih:z.ıratı kcmıılı dıkl..atla takip 
eılı n altı •·rkck mı>ınnuııiycıkrinden 

~mtıniyıı ba~laınışlıırdı. İlıtiynr kncim 
şiŞl') i ı..cmali ihtiııııımla açıp ·'kııdcJı. 
lcri doldurdu. 

Ha:zirunduıı lıiri"i sonlu: 
- Sı·ıı İ\ıııiyceelt ml!>iİll nnııJık? 

- 1 la vır lıPn lıir fincaıı kalı'lic 

iç•·ı·cğiın. 

Sob:ıııın iı:;tılnde durmakta olun 
kah\ 1.: guAuıııuııdcn s:ıp1 kırık iri 
rirı ... nnıııa kıı)ııar k.ıh'c bo~ulıi. 

~:ıııı d1.:nilı ıı :ı<lunı kJJdıini kal
dırıp: 

· · Sılı.uıııc! balın, eledi. 
ihti\ar rcuhcıı: 

Onl.ırııı tııhutlcruıc iı;dim! Ce
\ :ılııru \ d'lii. Ti) cl i!>c Lir gözwıu 

kırı.urnk. ' 
~ltı\ nflııki) t..tl<.'rİnc İ\·dim! di) t: 

ı.i t tti. 

f Mnh ti, \ar 1 

Şımd )l kadar oıoınobılJc e~}a 

unutJnlar binerken owmobılın num:ı 
ıa ın h:ıkm:ıdıkl:ırı cihetk e ·,ol:ııı 

nın bulunma noa g ~hık ı;ckılmı.:ktt. 

idi. 

°'e) rtisfcr meı kczı num:ırn ı:ıl elnb 
nnın bu gunkn.le tebdili ınun:ı,.ebetile 
otomobil num:ır:ısının ufak bir levha 
şeklinde otomohılin içinde miJştt:rınin 
t:ım karşıı:ına konma,ını mecburi 
kıln11~ar. Bu ckildc mlİŞtcı i bindiğı 
otomobilin num:ırn~ını d:ıim:ı görc
bilccckur. 
Ocoınohil nıımarnl:ııı için ~oförlerc 

on bcs giin miihtd 'eril mi, tir. Nu 
ınaı:ı k'Yhal:ırının gece \C gtiııdiı/. 

iyice okuıun:M içi(l }cni lc\hal:ır ı.:c; 

ki i ~bi arkada dcğıL o•omlıbilin _:ıı; 

canıuıluğu li:.uindc ol:ıcak 'c ycrdrn 
bir mLtro ircif:ıd:ı lıulun. ~aktır. 

Dişçilerin içtimaı 
Dişriler cemiyeti im !Jıin 

loplmwrak orlllannda 9vni
st•reklerrlir. 

İ!:ite Lfılinur da nak1-
siilaYar bir kadın ol-

~ 

duğu tçnı Hurrenıin 
ağzından dökülen hu
seslerle, biraz da de
nıinki üryan nıüşahe
denin ikazile titrerken 
kısa bir tereddüt kabi
linden hanınıını dü
şünn1üştü. Lakin şaha 
kalkan hevesatı, bu 
düşünceve henıen ta-., 

hakkünı etti. Haz ile 
azı11i nıezce<len ta th 
ve kuvvtli bir nazarla 
Hurreıni süzerek: 

- ı~eki, peki - dedi -
hu isi veınektcn sonra 

• ol 

Ye bas basa konusuruz. . . . 
f'olav kolav sizi affe-

şey 
Bir kadın alaca.
khsı n ı döge, .dö

ge yaraladı 
Dukım.:~ilcrdc ( 8 >> mım,ualı 

evde oturan \ • c~ilc hadım ken
disinden alacagını isteyen Rama
z.ın efendiyi kapıdan içeri alarak 
~aşlıkt.ı guzclcı.: doğmuş, .maşa 
ılc Ramazanı gözünden yarla
mıştır. 

otelde bir t ınızıık 
Uzun köprı.i otelinde sakin sa

lih cf Lndi dün ~ece l·~ urken 
oda-:ına hırsız ~rrniş 1 5;) lira ı 
çalınmıstır. Sarik aranmaktadır. 

Kasımpa ada yar.gın 
Dli n yece 1\ asımpasada 

Camii hebir nwluıllcsuult· .17 
lllllU<ll'alı sahcl< lcı J\.asllmtı 
evinden !fWl!Jlll çıknw;, iki 
yoruan ve bir yastık yandii]ı 
/ıaldt' söndıir11/m11sllir. rapı
lan lahkilialfa t/Wl[Jllllll ma
ngaldan sıcruya ı kwılcımdcm 
zuhur elliyi anlaşılımşilr. 

Be:ad.ye m ırunu dôlmüş 
Çiçek p:ı1arında cadde} i h~al 

cttii!,i cihetle kendisine ihtarda 
bulu narı bir 7.abitai beledi) c me
murunu dü~1:n cnar leblebici. · 
1 las:ın l luseyin dün akşam der
dest edilmiştir. 

B r do:;t kavgası 
Dün gece Tahimde tramvay ista· 

Sİ) onunda sarhoş olan \·csik:ılı, Anjel 
ve l\laıika namında iki kadın bir 
dost mes'desnidcn bir birile knvrgn 
ederek uzcrlerini yırtmışlar ve snçfa
nnı ~pi muşlardır. 7..nbıtaca her iki 
kadın yakalanmıştır. 

Marka nereıerje acaba? 
Dııno; )erlerine .. dcnm edeceksin 

euniveceksin ,. dive kızı m:ırikava 
çıkışan Kal oncu kulhığund:ı kn np 
Yanı r;eçrn akş .. m :\laril anın busbu
tün t. \ 1.: µdrn~<lig•ııi gormüş, bundan 
cndı, l e du~nc zıı bite\ e mürnca t 

etını,t r 

Yanr,ı ı tacıası 
l1 n .. ı ... ılıırl Jı:ıı m:ıbJt) 

demi~tiı ld: 
1 Goru\ o ~un L ki ht.nuz te' kıf 

cdılrr • d ilırn. f>ı yangrnd n ~irke 
tınıil'in ~ t t ılm 

ı..u etlt.. i~r t 1 bir' .ı\ttc:\ıi'. 

\angın e nn mda horularmızda su 
bult nd ~11011 r nni • ı th:rımiz izah 
etmd.tc.dıa. . lı \CK 1 tim muraca:ıt 

ccıc.r~ı.. fenn h.r komb)Onun ıc,c:..ku
lüuu nc:ı 1.tttnı.) 

Oı u t ft:ın aldıı-;1mı.1. ınıılOm:ıc 
~ore, .\ h.Jkn ı mufc.mşlıtı de tahki 

• knt:ı 1 a~lamısm. 
\ anhrın m o;'ulleıi tahkık:ıt netıcr-

sindc nnl:ışııacak 'c icap ederse bıuı
lar ın .. ' kuf cıı muhakeme edılcccktcrdir. 

T.ıhkikat ncciceknmt.den kimlerin 
mc.::\ıl buhındu~ınu bildirmek tahmi

nidir. Maın:ıfi tcrkos şirketinin mes'ul 
tut:.Jina:,ı \'e mudunin muhakemeye 
'erilmesi çok muhtemeldir. 

· Şehremininin beyanatı 
Dun Ankaradan ~chrimizc gelen 

'ali 'ekili Muhittin bey, doğru cm:ı
ıicte gitmiş 'c ) .. ngın lı:ıkkıııd:ı iuı 
h:ıt almıştır. 

,\luhittin bey. geç \akit Ccrrahpnşa 
ha tııne,ine giderek ) angından yn· 
r:ılaııan ctfai} e neferlerini 7.İVaı ec ec
mış \C hatırlarını soı ınuştuı·. luhittin 
hq lıu sabah clunışıir ki: 

( Bu t .. lıl-..ik:ıt .. d!i c tarafından 

\ apıl:ıc :ıku r. T:ı:.rİhen bir tc\ kıf emri 
vokmr. '\ :ılm1. ııını mı t:ıkihac \ c 
ıııhkıkat 1..1111 i 'cı ilmiştır. Zabite ilk 
tahkikatla ınq•guldur.J 

denıcnı. ~inıdilik ha
nıına d:ı bir ~ey söy.le
nıcnı. Jzahatınızı din
Jedikten sonra bir ka
rar veririnı. Bakahnı, 
nıinareyi nasıl bir 
kılıfa sokaca l{sınız , 
zırvayı nasıl te'vil ede
ceksiniz? Hele sinıdi 

" ~ 

yukarı buyurun. 
Hurrenı, niyaznıen

dane tevali ettirdiği 
buseleri, bu nıü1tefit 

sözler üzerine, şükran
k<.lr bir sekilde bir . 
111üddet daha idaınc 
etti , . ve · n1üteakiben 
saçların~ bı\'ıf, ını dü
z.elter~k ) uk;ırı çıktı. 

Salon sakinleri, Ne-

Emanet 1 •l;murları _..,,,. ____ _ 
Te il dile 

• • • • 
mısyon ışını 

mek uz :re 
T. B. :\ !. . v1 t ııı 

de\ kt ınrnwrı• o ı k 
'. eı'tlil,tcn ı;onr.1 l.OUıııct h neli rncrıı 
1:ırı ıçin bir k:ınun proje ı ihzıı 

başl.ımıştı. Bu ışle meşırul ol.ın 
mi..won ıncı:ai iri il,mal etmek üze 
dir. Komi~\ O 1 e\dkı glin c;on içtilll 
lanndıın hirinı ııktetmi~ nihai şekı 
projen goı fl.•1 " ·ir·"'''c "'1slrrıı~ 

1rd ;ya ot.. ycıug~ 

eys et h "" u; • !r 
met e 

Tr ık ya hıı~cılık 'c c,nrnpçıb 

ilıvn 'liO iıık .. ,ı ı ıo,ın lıii t 111 ·ıı 

kezi'~ ııı JıııJı• ''- ı lııı ıt " 
met.ılıhatta bıılunııuk üzere Trıı f" 
lılar bir hey'rt p;uııdc•ırru ktl' lırk~ 

~li.rdte ııJın ıı.ı :\lw .. t. ı I ı 
Boıc ı ııd:ı ıı.ııııı 1. Jl,ızım ( nt 
\e Sılivri na nııı.ı Z yn . ıılı lı 
ll'rdeıı ml n kkt p ol.m lı .. , l't ıl 
şchrİMİZ kn 

Doktorlar ... opla11GıU1t 

Si)zlcri n i hiz ' atl' . 
l1ş aııla1111ş1z 

di.yorlar ! 
Doktorlar hu sabah gene top!~ 

mışlnrdır. içcima:ı bir çok doktor 
i"tirak etmişlerdir . Gazetemiz rr' 
kineye \enldiğ esnada muıa~ıf' 
devam ediyordu; içtimadan evci re' 
Doktor N~ct Osman hey bir mıı11"' 
ririmize şun lan SÖl itmiştir: 

(-Geçen defal\i içtimada SÖ}ıeııtf 
!;Öz}cr g:ızecelerc y:ınlış geçtiği bCY
edildiğindfn biz biı büroşür ncşr" 
dcee{,ıiz. Dava mcs'eksi esasen g~ 
dt fa mcv.:ı:uu balıs edilmişti. Arf. 
geçen muddt.t 1.arfında gazeteleri t 

ldk ettik ve mlışu,iri :ıdlileri~ 
gonHük. 

D:ıva ıkame~ını hııkkımız olbıı~ 
anladık, he) ctı umumiycnin ne ı.ıır' 
vereceğini bilmiyorum; biz 'azı! 
arzcd cı:ğız ~ 

Hu defaki içtımaa ı;a1.1.;tc.:cil rin 
l,:ıhulumı b:ı71 do' t rlar i cemı h:r· 
orada h h 

Ahlımız nerede ? 
İş başa düşünce J 
vazifeye sarılıyortıı1 

l Jaıı, :ıp.ırtıman H nır halkın J; 

bulurıdl 1-J:ırı u Lı,:c 'cc;aiti t.tl· 
bulundıırmnk ıı c l ı.:.ri~eti h:ıl.kl 
Dahıli)C Hkalco emrinin biha~~ 
t:ıtbıki için ttfai)"t muduru ih.:ın l 
bi1zac mcsgul 0lmai.cııdır . 

l lan \'e ap:ırcıman sahiplerine ,.~ 
rilcn mühlet lııı ay nih:ıvcrinde hiC ~ 
bulm.ıkt:ıdır. :\lühlccin inku.aqnd 

sonrı:ı ynpılacak komuroldn vcs:ıid ~ 
faı)e ko-;mıvan lı.ın 'e apnrtırfl 
sahiplen tcczh e t.d kcektır. 

Yeni hasta bak1eılar 
Ameıikım lıa~tanesi h:ı::.tn bakıC 

dcrs.ıncsinin. (1929) senesi uılcb~~ 
ıinin mezımiyl c merasimi bugun 1 

edilmekıedır. lı' 
Bu sene bu dersAneden ( 6 ) rııle 

neş'et etmekıedır. _J. 
Mu1.aHer Osman. ranna J{cıP'" 

vedia .Zi\ a. Melek Abidin. S:ı''1~ 
llnliı. S:ıdi~e Behçet i imlerini vışı 
bu ha111ml:ıra me"lc ki erinde mıt' 9l 
Kİ) et temenni cdcı İi'~ 

5-

rinıanla Ka n1ran, f/ 
tareti n en vü ksek de 
resinde lnıl~nuyorla'" 
Yekdiğ·eriJe kanştıfY 
lan ınuhteJif ınüskirıı' 
şartrôzden apsentc 1;~

1 

dar bir sürü içki, #' 
fa perver gençleri çil(t 
den çıkarnuştı. Yalt11 

gözleri ve dudakl~(t 
değil, elleri, ayald1 
da gü1iiyor gibi)' 1~ Hiznıetçinin ağuşuı1'(. 
hırpalanınak, l .. alifl ,, 
run tehdidine uf,,.raf11 ~ 
gibi iki n1acer'1oı 
tesiri altında hİf~ . ( 
daha ahkiaşan tJl •i 

t 
.. ,. 

ren1 , onların nıü ı 
Mahadi ,tl( 



t 

ın. rt -
Je .. e:")i 

Bu soka· ın ı ne~ r 
l . r J ... • ç d~ fa F,ı 

) 0 u h,ıkkında \apıl 
)ap.lacak di\c ba'l, 
1 a' ~ disler . ,·tı·dini.z. 
!)<..·hn:ınaıActi nıi. vol
i· rtı 01-,'·rasnıası le ~ını 
geJ n bir ınel a n1 il <. n 
neşri yata ehenınıi -
. ·et 'crıncınektc de
~an1 edi,oı-. rat"h 
J~d1ı·nekap; \Olu ik
n,al olununc;\ et )"adar 
){Q koca hir senit 
ahali İ için tek hir \'~l 

Hazreti Süleymanırı 

zar 
lundu 
r 

l{ahi ·eden bildirildi
rrine O'Örc t' udü-.; ci, a-,..., :--, 

ruıda ) apıJan hafriyat 
llazreti Süleynıanın 
zc,·cesinin kabrini 
ıne' dana çıka rn11ştır. 
A~fen Mısırlı olan hu 
kadının tabutu altın
dan. oc~ecl1 de ınücev
heı-lcrJc örtülü idi, C..e
se<lin vanında hazreti 
Sülevn1ai11n clile Ya-., 

zıl1111ş bir 'esikada 
kaJının i~n1iııin <( ;\lo
tis ,,fari » olduğu ta~
rih aiiln1iştir. 
l~u kadın, kocasını 

tahttan dü~ürı11ek isti-:-
en babasının tasaY-., 

yurunu ıneydana çı-
kan11ıs ve bu hareke-. 
tinin genç biı· yaşta 
kurbanı oin1us. 

Çocuklara gıda 
Hilali ahmer, gelecek sene 
muamelatını tevsie çatrşacak 
Bihlli ahıncr cen1iye-

ti, ı.-) Şubatta top]ana
cak un1un1i kongre 
1çn1 hazn· ıklara haş-
1amı~tır. l3u kongrede 
gelecek sene zarfında 
gıdasız çocuklara daha 
fazla nıuaYenct yapıi
n1ası 'e varidatın tez
~ idi nıevzuubahsola
cakbr. Hilali ahn1er 
kaza kongreleri hit
ınek üzeredir. 

\1 'lim c ~' ıL.i o \ i l. -
ıı uH.I .,8 1111\i ... 191~ 

• 9 ıııın ulı Lı uııuıı 

ın z.ıl;.ı.;r ~ıncl• 1 lıul c ımi·tir. B a ı 

111('• H l Jır. 

ı 111111 ıu ı ·ı .. 1 

, , ,-dır. eni i:n1i al
tınh~ baı.;ı o {ağı olan 
hu ~ ll"' k, ) an~ın ha
ra h ·kri ortasından 
oc..:,.. ı ·k]e J {.'rabcr şöv-
~ ~ ~ 

le bi>~ le h · r parke kal-
d ırı nı va -( 1. Bura'-;1-
ı ta'::'lannı söktüler 

·ne c\ e1 e ki 
İ\ · pa~ caddesine dö-
sL<lilt:r sinıd1 orası haz-. . 
rcti .ı\<ll'n1 sokağı dcn-
ıni yc layık biı- İptidai 
hdldcdir. H,ıfbuki \~ni . 
traın \ a' olundan Es 

Son Saat 

Ser e ·lfl&I 
HATIRAL 

• ti e 

" llhı 

a 
Mafild birdenbire bana döndü, yüzüme, gözlerimin 

ta içine baktı. Darılır gibi bir sesle: Yosef.. dedi. 

- 17 J Jluhan·iri: l<h-is J/uhıe(i 
l-1. 1.:-.··dcrı 'i'i 

i .. md-lc 1 ı t1 n im;ıı 'ar.ı•.u-
J· ,..,mı v·h lil. ~ ili lll' ın '-·l -

ldı:-;-mı h; ctti~im İdn llİr i 
bu nu' ı i ll:nıi tiııı. l l.ı\l,ııki 
rndı hi 'min u1 n v.ik nı>h..ı ı. 

k< rpt dl. lı nlı mı.:hUdİ\ dinin 
c.11 ,ıl.11.al d.un,m -..,ı ... ıll\ ordu. 

- \\ tilll1 
.. 

1 t\ h n 1 l 1 ıLk tt '.1\:tini 
l 01uı.1l, '... o\ unm.1 ,\.ı mc ... • ul 

h 

ıl.m .... mmın kı h:ı mı Çl\ irım:-
li..ı1 \.\:\.lp \\. di. 

A ... l.ını 11! •• 

- Suı <.km1.k "imdi... Y.ı
ind.m iti '.ıru1 oglukn gc1.l: 
y..ımm.ı k.ıJ:u \ok un vdc mi .. 

C:ılib.1 "L im bir p.m:.1 f.11:la 
titrLmİş olaca, ki .:\1a"ti1J hinkn 
biı \.! hın.ı dondü. 

h.ohuk altJannJ kHl.ır .Kıl. 
dckoltt.: J,oll mm .1clannı cö,..,.. 
md i1,in l\:ı.1,lırdı~, b:ışınd n 
a\ ırmP• :ır.ık \uz m\.:. gôzi ri
min i\-inL b.1 .n. l ).mlır ı:.ihi lir 
L k: 

't Ü"\ •.. 1 )c. di. 
Efu .. Jim. 

oll\tııı~ llL \'111 \ .tr? 
niun .~JI\ or<- ı? 

Siz1..: h.ıJJim nl 111\ .nal, lir 
ıı.ı İl'Jtt!l hulun.n ım .. ~ Fs.ı"rn 
bilir,: niz '3 .. 

:.\lutC1,; .... ;r bir lı.ı'Lk 01.ın bir 
·n".1P.ı k ı..:lli \ll"nlLI i-. n a' n 

1.Ar gibi bir \ .ızİ\ d .1lın.wın. 
Siz ne -.ı 1 ır: \ .ıh!.. - \ ::ıh!. 

d ... r lnJZ 0 O,\ 0 k.ll\.tr. 
:\h!. .\h!. Dlr. 

Ltcl~mı iste hn! ı1rııı 'c 
n J,,ıd muh:~ ir oldu~umu 
tİıun ut..ıl11\ .ı .ml.ıtmı-.tım. lnk. 
ctınt\ orum. 

ı::, ...t.. \lukc:-."İrltim.. Sc-.iın 
titı i \ordu. Bdl i lk t.ırkında 
olın.ı~lıgım lu ... k not. 1.::rim , :ış,ır 
mı-. ol.ıbilir. · 

l '.ıl-.ıt.. \gl.ınm ordum .. 
\ Ji-t.ı l.i .... ınıının içi, o in~.mı 

l ldırta1. ık \ azivcti ih.:: hana.: 
'.'\için .ıglı) Of"ıll11? 

D.l:r demez kuıllinıi tut.ınıa
dıın ' dcrh.ıl bo .tndım. Goz 
y.ı lanın ~ozkrimi \'.a)m or .. 
H rıı,.i.ml lanın hOb:ızımı tıkı

' orJu. 
C.rnım ne ı ı\..iun? Hö\'k 

birlkn hirc n1..:(ki!l fcn.ıl..ı~ım .. 
Bir .17. 1..\1..I.. Yol la ne gm~d. 
ne tJt h tatlı konu~u~ ordul,? .. 

'\ ~ lı go:rlı.:rimi k.ıldırdun. 
l liç_ J ~ ç bir ~y olmadım 

di~ thildim. 
F kat o unl dı .• krhamcdi u 

mu-.fik b·ıkı .. J:m, ~ mnu~n .. ık kol 
laı:ı ı lc beni ,.,;mlı. 

ncmd• beni o karlar çok 
'-t:\ n or~un 'c hetıdcu ,ı, rılmL'ik 
htcnıİ\ or,..un? 

ki _,\I i pa~a caddesine 
gecnıck şiındi n1un1 
ki.in dc<>-ildir. ( ... ünki ... -, 
buradan da ((' > n1et-
re katlar b · r kısn1 
sök ttikleri 1~·111 dii'k n.:.· 
I·adar ça llUra bat 1 ak 
güze alın~' hile n1ün1-
kfin olanıanıaktadır. 

l~ski .ı\lipasa, llırkat 
~erif, ~1. Sinan. Al 
~enı~ ed in, K(---çccilcı-. 
'Ycnihailça·, l~ir -
nekapı ·e '"ropl·, pı 
arasında oturan h~ı l· 
huğün geçtcck yol 
buhunaınaktadır. Şeb
rıenı< netinden ancak 
söktü<'ru t1 ~O» nıetrotuk ,.., 
hr~Ull\'a\' \'O 1 unun 

L \af'la\ltn. hcndinc be i 
ı pla :ılı--tırdın. 

l\rnN.:nın chcl"rnıi~ d 'l:r 
n Ldı i 7., \ :ıl'ı 1 m. tıına o :ı-:ad.ır 
ı.;,ı;ıd:m <1 ' \ka ~o..,tcr<lı 1. • cnckn 

on jl, i s,ı .. t ~)ik c 1-. na ... ıl m rıl; 
c.a;..,11111 th ... unll\ or \ c çıldırarak 

hihi nl lı ~ orl.ını. 

Bu çok amımi 'c.: içli ) kriın 
1-:ır:;-l'iın<l.ı o da mutcc.; ... ·r ı luu. 

- lkn ) arın t-ıtmi\ onım.. De
di. . en j ... tL:din. ( .cirdL ı ':ı. 1 :~ı 
...t.:n l..uir. n tel.lifini btcmi) L 

j ... c~mj)c l.ı hul crtim 'imdiki ha 
tlc b(i) le idare etti İmi/. git i da 

ha bir J,.ı'ı= a\ '·' a).ıbilccd..: p.ı 
ranm: 'nr. Soıır.ı...ın:ı da . ilah 1,c
rim_ 

Yol .. Ben hcr halde bir i,. 
bulurum. 

O Y..:ım.ın ı..~ne a~ rı sa:ıtlcr 

~ a;;ı' a~k Jc ılmi~ İ7.'. ~ımdi be 
nim be l-.İrmcmc Lll razı olmu· 
'or un. H ),alım ~nin l l:nden 

uı..al Jannr n ·ı huı tahammul cdl -
1'ıkC\:kmi~ im. 

Dottru lİ\ t rdu. Bir in . n 
hırh. ;._un lıaJ.Ja\ a ~ e-.c hı\ r .. 
\r.t ıra tu.1lu 'e c~i 'cmcl,Jcr
Jı.:dir ki tat 1\ a ar-.ı midenin i~ta 

lı.ı ı açılır. fü ııun gibi daima.. 

her .saat, ht:r dai-.ika bcrabn l 
mamn z \ hi dt: ıhtimal µ;unut' 

birinde ı..c ,er. H.ır:ı fütç, c,a 
hı d p:ctirnıi) ct.:k. h ... 1 f: -.ıl· 1 r 
-.uhm:ıktır. 

J 1. ' r.. :Ln ~ .. mı i~ı; ı_.,i<lc 
tel in .. \ 1..: bc.:r de in allah h1.::nd·
mL' bir i bul.tt ,.., m. fü ~lece 
beraber çalı~ıp bcrahl:r 'c d.ıh.ı 
t tlı_ d:ıl n z m ·r h. )RC -.t ~c-

1.'l:p;Lr. ... \ne.ak Lntkn uf.ık hir ri
cam ':ır.. Sinema d:ı ç 11 .. ırkcn 

beni unucmı) .11.:al,-.m de~il mi? 
L"mitrııahmı~ hu na,ıl soz. 

~ucdcn hatırına ı..ddit 

Ol.adar 1..:rk~'i);in i ·inde .. 
- ~ oksa kı ... kanı' ormL1"Ull? 
Bana adam :ıkıllı ... okulmu:;-ru. 

:\le, eudi) ctımdcn lı:;-hırnn ılıJ... 'c 

l,amçıhı) ıcı ha\ a ile bu:s butün

krndim,dcn g1.::çtim. B,ı~ını, kkrar 

hınçkınk .ırnntıl:ın ile Mntildin 

l<h :mta 1w1'u1u ~o:-.u uzcrinc cfo~ 

tu.. \J.ıbadi 'ar 

Tafavla harik
zedeleri için iane 

İngiliz sefirinin zev
cesi, 1·ata vla !harikze
de)eı·i içjn nuo lira 
iane topla1ı,1ştır. Bu 
para ile battaniye ~a
tan ahnarak nıühtaç
Jara tevzi edilecektir. 

. 
n1ü tacelcn yapıhnası-· 
nı isti' oruz: hu sa vede 

• v 

J~oca bir senıtiu ahali-
i Eski Alip a. Hirkai 

serif c ddeleri 'asıta
sac evlerine gidip ge
khilccc k lcrdir. Sabah, 

. a \:~n1 vüı·üıni' c n1cc - . .. 
hur kaldıJ·ın1ız ahın 
bahası sokağı bir sch
rc dcö il bir iı)tidai 

b ' 

1 Ü\T hile ·akısn11va-. ,. ~ 

c: k dcrece<le haraptır. 
l3u sokaktan g-C\,--en 

her kes hizi bövlc sı
knıtı va l·oyanlara el

bette ki havır dua oku

n1u~orlar. Ay-aidar ça
ınurlann~[ ks1z1n. va-

Heslek mektepleri 

o 
ua .,, 

l\laarif 'eka eti; İs
tanbul, İzınir, ){on' a, 
](asta;noni ye di~er 
viltı vetlerde açılın!~ Ye 
'a açılacak olan nıes
İek ınel·teplcri için 
.A \Tttpa<lan ınütahas
sıs nıualr 111 celbine 
kaı·ar vennisti. 

Scf aı·ctinıiz ınarif e
ti le bazı n1ütehassıs
larh1 nıukavckler ak
tcd!11İşti. Bu n1ütahas
sı~ lardan « lW> n şchri
ınize gclıni~ti~·· I3un
Jardan <t;,u i lstanbul. 
«2» si İztnir., 
J(astanıoni<le 
ınak için en1ir 
Jardn-

((:!ı> i de 
ça.Jış

ahnıs-• 

J)iğer ınütahassıslar 

da bir kaç güne kadar 
geleceklerdir. J3un_lar
dan ha.zılaı·ı gidecekle
ri 111cktcplerde islahat 
icra c<leceldeı· ve n1ü
<.lürlüJ te yapacaklar
dır. 

7 Şubatta 
Her tarafta H la · ahnınre 

aza kaı~sd eGak 
llilali ahıner cen1i

veti, l-Iifali ahn1er gü
;ıii oian 7 şubatta, Şe
hrin her veı·inde Hila-, .ı 

Ji aluncre aza kaydı 
ıçııı terti. >at alınak

tadır. O gün 111cusup
lan her ycı·de dolaşa
rak aza ka)<lı için teş
vik:'tta bulunacaklar, 
Hilfıli ahnıer hakkın
da koıifcranslar veri
Jccek, si11en1alarda fil
nıler irae edileoek, di
ö·er bir çok te vikatta 
~ 

bulunutacaktn·. 

Yeni bır kuyruklu yı:du 
Haınburğ ı·asatane-· 

sinin ınü<lürJeı; prof e
söı· Şvasn1an ile doktor 
\ 1ahn1an :yeni keşfolu
nan bir fotograf a•eti 
vasıtası ile s;nxlive ka-. ., 
dar keşf0Junınan1ış bir 
kuyruklu yıldız tespit 
etnıişlerdit·. 

ut h · rkaç t cfa di.is
nıek~izin bura an geç
ınek kab"I olnıanıak
t tlır. Yeni c< d ede 
«' > .1. U< 

vüzi' ııdc:n .. 
hir no,~! .. atı 

b~ıra<lan 
geçnlİ)C I1l(Ch s oh.n ~ 

oton1obiikr, arabalc: r 
kınht·, 1 aHa lıa~ ,·an
lar· düscr ' ül~r. Soı 
hafta i'ı-·inde bu } oldu. 
« J:! > aı·.aba. ' > otonıo
bil parçalaı nus, hir 
lx.·vp·İr ölnıibtür. Bu • c.., • 

belki inanıl111t acak bir 
haldir; f l-.at \akidir. 
Allah li11ah :ı~kına her 
kin~ ~aptıı··ıcaksa l:.s-

. ki Alipasa caddt.-sini 

Sahif~ ~ 
l 

lu:ckıır. 

Beşiktaşta Eskrim 

Bir koyu sular 
harap effl 

İzn1ire tabi Kınık 
kazasındaki Sarıcalar 
çayı a _yın «171> sinde 
taşn1ış ,·c Bö çük kö
) Ü ~mJar r\Jtında kal:_ 
n1ış «-l'i)) hane harap 
oln1uştur. Nuf usc.a 7..a
yiat )Oktur. lc"'akat 
köyde e. ya ve zahirP 
kaln1an11ştır. 

Bir Fransız 
muharriri 
şehrimizde 

J>öti (>ariziyen gaze
tesinin 111u harriı·lerin
de11 nıös)'ö Şalınan 
bazı tetkikat icrası 
için şehrin1ize geh11iş
tir.. (:aı·şan1baya An
kara ya 1?.·idec ~ktir. 

FatiI E~ İrnckapı ca<l
<lcsinc ra t tnu;k i ·in 
C\c:kc ü'en < ' 

1\1. 1 l ': pıln1a-
rr dikk.: ti 

1 ar 
r .·ç 01-

ozüfan c ki 
. c' i ta lİr ct i Ier, \C-
;,·i~iıukı '. z gt.çtik~ 

Bir sehir içinde ho -. . 
le hafl(·rit ıtıunn-tası 
n1f eh ·pi r·ni utc:-n
dırn1 ıd lf" . F ~' 1 at 
kinı utann 1\or. 1 u 
da hiz nıi k l~h? 

İsterlerse 0•1lann 
lıesahın't ~lİz utanah111. 

f-ln·kai ~erif te Ali 
Nazın1 



sahife 4 

ç 
Muharrir(: 1'1.Tu.Rffihl'J 

• 
ıye • 

'evilsin, sevilmesin, menkuh olsun, olmasın b!r kadına 
fena muamele .etmek mertlik adabından maduttu. 

...... 
-.).)-

O, aşlı başına bir 1 

cihan, eteğine leke bu
lasını) an, yüzüne toz 
konnııyan lahuti bir 
'arlıktı. Gözlerile, hele 

gönüJieri zelzeleye 

rı]nıanıak elinden gel
ınczdi. 

Son Saat 

Taş ~nı, çiçek mi? 

Alimler bi e i iiı 
içinden çıkama

d lar 
İngiliz aliınlerinden 

nıürekkep hir heyet 
çiçeklere çok yaklaşan 
bir nevi taş hakkında 
tetkikat icra ctnıek 

üzre i\1eksikaya gitıniş ~I 
ve orada ~ok şayanı 

dikkat bazı neticeler 
elde etnıiştir. 

pek nefis bir eser se)Tctmek •. 

(E:.\'liL ZOLA) nı . rcnli ·t kudretini 
anlamak için bugtin her halde 

'1el<~J( shıenırısına 
gidıp ~'(ı-terilmcktc 0l:m 

1,erez llal~eıı 
muazzam 'e mut hiş dramı sevr 

ediniz . '.\ lüıııe -i'csi : Rl'alist 
dr:ımlnnn muhddia ı 

( JİNA MANES ) jl 

( 'azibc 'c guıelligıle te,.,hir edilmiş 
- olan bılumum kadınlar bu p;cnç -

' c @zcl arcısci rem sil cunckcc ol
duğu bir kahr tm:ınlık \ e aşk 

uı.tmını mu~a\\cr '"' .. --
ZAFE~İ 

·nncl iıı re bu hafta 

.. 28 Kanunsani ...... 

~o' al~~ nehrin dihiııi boyladı 
İki silahşur bu~ mü im vazifeyi bitirdikten 
sonra yürümiye başladdar; yol a ellerini 

ceplerine soku·nca bir de ba!·tılar ki ... 
-117-,Vuluu'l·iri: .Jptullalt Ziytı 

Sular büYül" hir hı~n·lı 
ile af;ıldı, şovalyeyi İÇP -

risine alıp l<'l"rar J"apaııdı. 
liöpükler, haJl\alar da{jıl
dı, nehir oc•nf' esJd mun
tazanı sırıllılarilt• akınıva .. . 
başladı. 

~ivel .\IY•h·o il<." ,Jirar 
Kirar hu mühim işi hitk
dilllen oıwa ilk i~ olmak 
ÜZ<'l'<' n('hrin so{iuk suyu 
ilcA kulaldarım; daha do!f

1 
birdPn Ji:ar~ılaşsal" genO 
vızu<'I ir! .. 

Uu Jnıı·arı YPrir \'Crnıeı, 
sihirbazm nıauara~11ıa 
do!fru yol almıya ha}la .. 
dtlar. 

Hayh yürüuıüşlr•rdi. Şi .. 
Yl'I, .firarın l'lini lutt u: 

- Jiı·ar! 
- e var ciijerım·l 
- Sihirbaz hizP o l'h~il'l 

1·an1an1en taş par
çalarini andıran bir 
garip nıa<ldenin tanı -
orh sında, bir z~n1an 
gelip o kadar gtızel 
bir çiçek açıyorı)1uş ki 
hunların tas 1111, voksa 

• w 

çiçek nıi olduklar 
ALHANRA 
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- rusu kulaldarmın pwl<."' • 

içt:'rsek hiç ölnıiy~c·eoi ... 
ınizi süylcmişt i, dC'ttil ıuı? 

- En•l! 

·eren tebessüınleri le 
kadir geceleri, ıçı. 
maYerası, esrarı sulc
hayı ihada tabak tabak 
tçılan-bir sen1a gibiydi. 
Lakin bu sen1aya bulut 
düşn1ez, düşen1ezdi. 
Ezelin cilvekar eli, se

malar gibi n1üşa'sa 

yarattığı bu sin1a ya 
her hangi _bir bulut 
gölgesini layık görn1e
ınisti. O daiına ınüte-

Sevilsin, seyi}nıesin, 

nıenlnlh olsun, kapat
nıa bulunsun, her han
gi bir kadına unfile 
nıuaınele etnıek adabı 
nıerdane cünılesinden 
nıa "dut iken Süleyınan 
ağa, karısına karşı 
sessiz bir nezaket gös
terirdi. 1 ... akındığı ubu
setin altından ruhun
daki şefkat, yüreğin
deki n1uhahhet katre 
l{atre sızardı. 13u gece 
büsbütün anane hari
cine çıknıak, o n1ev
hun1 südrei hakiınivet
ten kendi rizasile ine
rek karısıntn ayal,.la-

anlasılan11yoı·n1uş. - iyi ama ya korsanlttl" 
rini vıl\athlar, C'nlnril••ı·i • 

r p ctm( 1 tcdırlcr. • t. \l·I ,• ] , . ·llıl I· •ı 
1 il ııı 1 1 ı ·u 1 ili 11111 ııı ili u ıımıı il unını ıııunııınııı "' nın (' ( \. ('J Jll( (il ) il \ .ıı 

• 
bessinı, dain1a tenıiz 
Ye daiına 111ünev' er 
}·alacaktı. 
Süleyınan ağa, nıer

divenin ta altında, 
uzun kirpiklerinin tatlı 
akislerini görür gibi 
olduğu güzel karısının 
billur sesile sanki bir 
bardak kevser içn1iş. 
gibi vecde düştü. Ta 
yukarıdan, nıerdiven 
başından, kocasına bir 
nevaziş yağn1uru akı
tıvordu. 

.t 

- Hoş geldin ağa, 
gözünı yollarda kaldı. 
)'üreğin ferahtır in
şallah! 

Oh; bu ses ne n1unis, 
ne canfeza bir na ğn1e 
idi. Bölükbaşı, hcnıen 
or::ıc·ğa oturnıak, göze 
görünıniyen bir nıen
ba'dan dökülür gibi 
ruhuna akan bu esiri 
şc1alei sey) ali 1<ana 
kana içnıek, o sesin 
zevkini zerre zerre 
danıarlarına işleınek 
istiyordu. Tersenkli 
oğlu katil İsn1ail, ona 
yardaklık eden bay
raktar, hatta şehit 
Hüsnıen, hepsi, hepsi 
gözünden silini) or, 
hatınnc'an çıkıyor Ye 

., ' 
yüreğinde, beyninde 
yalnız bu ses titriyor 
ve onun sahibi gülü~ or 
du. 
Süleynıan çıldırasıya 

sevdiö-i karısına, bu 
derin nuıhabbetiııi - e- · 
linden geldiO-i kadar 
ihsas etn1cnıiye itina 
ederdi. De 'rİn terbiyei 
fikriyesine bittabi u
yarak aşkını, ınukad
des bir ateş gibi için-
de saklaı·dı. Evinde 
çehresini ekşi tutnıayı 
gülı11cn1eyi, çok ko -
nuşnıanıa yı. levazınıı 
recüliyetten sayardı. 
l\tahaza, bir noktada 
hemsevi,·eledndcn av-

~ 

rını öpınek istiyordu. 
Evet, gündüzden beri 

tesadüf ettiği hadise
ler, saraç dükkanında
ki nu1havcr•eler ve en
sonra Hüsn1enin nıak
tuliyctile tebellür eden 
vehan1eti aki bet, hu 
yeğit adaının benliğin
de bir çocuk aczi, her 
şeyden medet un1an 
bir ıne'yus ıstırabı 

.t 

uyandırn1ıstı. O aciz, 
~ . 

o ıstırap scvkile hiç 
yap111ad1ğı bir ~eyi 
yapnıak, karısının ete
ği dibine oturanık 
uzun, çok .uzun hir 
buse ile o eteği ve 
sonra ayaklarını öp
nıek ihtivacını duvu-., 
yordu. 
· Kuv 1etli ruhların 
aciz hissetnıesi kadar 
hazin ne vardır? .. Zin
cire vurulan aslan bile 
tehevvürünü hapseden 
hassas bir rt hun tiın
sali ola nıaz. Belki kud
retini fennin pt.'nçe
sinde sernigun gören 
yıldırını, paratonere 
çarparak ölü bir zer
reye inkılfıp eden o 
kuvvetli şerare, hare
ket~en n1en1nu, heye
caıı ı nıahpus bir ruht 
teınsil. edebilir. 

llö1ükbası 'ücutç<:ı 
olduğu gibi ruhan t c: 
n1etin idi. Alnını an
cak AlfrJ1a secde iç İt 
eğerdi. l.Jc:il\.in o gün 
hakaret görnıüş, inci-
tilnıis. tehdit cdilnıiş
ken nıuhtelif sebep.ler-
le ses çıkaraınaınıştı. 

~lalxıdi 'ar 

l ","i11 ('/ J l (!Si il (f (l 
\ I' \ ı '"' 

emasınzn 
trl\ et olmu~tur. 

E 
m ahi.t. biı mcharctl o~ namı~tır. 

'c .1 \ D \h.S d.Jıı tem ılle· 

g:ı\ ı:t uzel bir 

1 
K dıko\ ı.irdc .\ lı d:ı c:ıddt ınt.lc ( ·wrrn alı rurun. m g 7.a \ c iı tündeki 
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uç hm l, :ırti t \ c u · m t zam lılııı bink ıı 

,CENNET 
, MİL TON SİLS 

:\lu:ıu m , h r 

Ceki Kağan Asker 
Ceki Kogan n son filmi 

Bu ılınden c;orra l :ı k r imi oktuı ~
Büyük intikam 
Vilyam Desmond 

. on he) t.ca 1 deucll'ri 
\l:ıtınclcr "10 .. d:ın ıtıbarcn de,amı. ~marc -<.!1 .. de bJşl:ır. 

Duhtıli\ e "~ 1 .. kuru,, localar ·•ı 1 :-.. kuruştur. 

l' , kında \' '° \ h. \IU:' İ X) < To' to ) ı 1 lı rı 

lwzhWIP QÜZelce sartfılar. 
Souuk su) un (("'~irile 

lenıanwn lrnnclileriıu• aeı
ıni~h·ı•di. Ji!'HI' ~İ\"<'le 
mahzun mahzun haktı: 

Ef<'ndinıiz ülcHi, <IPdi, 
simdi artıl\ menıl<•l\Pte .. 
. c•rb<"sfr<· uidf•hiliriz ama .. 
la hu l"ulaklar11 uz? .. 
Hunları nC' yapaeaüız'! 

~İYPI l\C'IH1bhw haJiim 
olnııya (•ahşıyordu; omuz
larım silkti: 

- .\lclırma ... Bir yalan 
klYU'll'IZ <:'llH't... (ı. bil<• • 
c•c•JdPr l\ulaJdar11)ıızı Türk 
1\orsanlaı·mm l\oıMr<hl" -
larmı ... llirnJislanda uc.:•ec 
J\aplan anııa <;ıld ık, a\· 
lwld<"rl"<'n a{)•u;Jarm üs -
t ÜlldP uru ya kalchk, Ol' -

man fa rPIPri 1\ ula l"hn·ı -
nnzı yi) h·f'rnıi•:::lt•r, deriz! 
t'PllH mf!. Ha·? .. 

.lfrar da k<'JHIİ JH.'IHJİSİllİ 
tt·~Plli "'mi) P ha lanustı; 

- 'h:k<'lllllWI... - d<'clİ • 
IH'm, •·anım, ıw Plu•mnıi
YPli Yal''! ... o\ ,ti\<' \ndrt~o . . 
da hir dm~llocla burnunu 

· kaylwlmi ti, l'al\at huna 
ra 1nwn im imim· Mı· lnıım 
~ar~sp nuın.ahilindt• lwmli
sirn• hir nu:-ıt• YPı·nwJ"tf•n 

w·ri '" lnnrm·l.ırdı! .. 
~Jd al'l\ctdatı Jm ·tıul ya 

ilt• luç;;nwn olsun aYunmı-
va (·ah rvorlm·,h. ., . 

.lirar. in•lin elini tuttu: 
- liulaJdarım ('Oli: aij -

1··yor ama t•lwmmiyc•ti 
) ol\ •.. - dcadi - fWI hal\a -
hm, lwm ylıriiy<'lim, lwm 
st•nink• mühim şt•yh•ri 
J,omı~almı ... 

~(· uihi? 
- ~Ealüm ya, ~ovalye 

Aıu1r<'onun hurunsuz du
daldar11M hus<:"' \"«'l'l'H dil
lu•rler fm h•ısf"l<'ri onun 
lmra fJÖZll'l'İllİH U}J\IWl 
<IC'ğil, cehiıulC'lti liralaı·m 
şerf'finra 'r•ri~ orlardı. 

- ~inıcli luw i~i hitir -
clil"h' lct PorlPJ"izdt'lild o -
rospularm hu'-ıf'lf•rini mi 
clü~iılH't'{'ttİZ lw·t. 

- Pat ı.11na .•• Oalıa sö -
zümii hitiı·m0dim ... \"üni 
<lC'ınt•I" bili) ornu ld hu 
ZC'llfJİll yt.•rlt•rdf' ('Pph•ri -
mizi cloldm·nıtıd< n llll'nı -
l<'k(•tf' dünmi~«'rı ı' .. 

r- PPld anı,ı ıw) ,lpalmı·t. 
- il ani ~o' .ıh<' ilt> hir

Jil"tt• bir sihırhazm ınaua
r.1sımt uilnıi~lik ... 

E\ l't, hatırh) orum ... 
İ~lf' o ilıtiyar Jwrif 

hayat Pl,sirini ) apıyorum 
dPınişU... ~imdiyf' l"adar 
f'lb ~th• hitirnıi~lil' .. 

PPki? .. 
- o silıirlJuza uidip ön

(_'(:' hayat c~ksİl'inden içPlim . 
- İçeliın! 
- Ondan sonrn l\u·k 

'l'iirl" korsanmm kırlt.1 u.-

hizi yal\alayıp k<:"scrteı·, 

do{)rarlar, ıun·ça pal't;tl 
e<lerlerst~ ..• ~l<·sC'lfl o pat"' 
Ja~< uüzlii, ıu1·asa lııyıJ\11 
f orsamn t•liııc hir l\cı•O 
daha düşer. Pi\ hu sC'fcl' 
hf'llİ f"'lli, Sl'llİ ') f'lll)İJ .,._ .. , 
parc:a yapar! 

.J irar ~arardı, fakat neııt' 
mctanl'lle cevap Yerdi: 

- ü, iP anıa artıl" hiziOl 
için öthnı yold 

- İ5t~ benim de orasıntı 
aldım erıııiyor ya! .. Par\il 
ımrça ohnnş hir insnJJ 
nası 1 yaşar·? 
· .ı il'ftr gözlerini yunıdtt: 

- Zahir, soi)ulcan uibl 
JJir şt•y ohw:\s1ız demcl<··· 
- dedi - Hen küçükJi:c.O 
soğnlcanları ikiye buJer "" 
dim de !Jf'll<:' her iJd pnl'"' 
çası da l<n rıla kıvrıl!L 
fJ idl'rdi! 

Sİ\ Pi <1'Iih• onun omzu11tl 
Yuİ·clu: 

Jaydi oı:;ulan J"octt 
sPrs<'m!.. O zaman lmeilk" 
larm da bir adam uil11 

yaşıy,waklar, 1ıa·t •• SP.n l>il' 
hudalacfo11 haşl\a bir şe1 
dPğilsin! .. 

- J>(•ld ..• (•yl<- iı;;P seı• 
sc~\"IP bakalmı·? .. Te olıt"' 
C •• ,·, •• , c \. ••• 

- Uizi hkak Ji:t_•smivc ~ 
('••k!.. llayat· (•ksirini ~iç"' 
likh•n sonra vüc·udunıııı 
ç<•IH\ uihi olaeak ... :\e 1,C" 
sih•ecl", ıw dc•linPePk, ı~: 
de' kırılaeald .. \nladm nıı·· 

( '\lahadi Y,u· ) 

Emden a~olıde. 
Şuhat içinde lin1a11~ 

nıızı zivaret edece 
oJan E;nden Aln1811 

harp genıisinin Napo: 
• ö-1 

liye ınuvasalat ett1t.' 
hildiril nıektedir. 

SİY.\ il i 'Cİ 
Muın1.~:,ıli: J0/,1::1 J BAh.ER 
.\)Iİl'.ı ıniıh.t ınd \a1)1.:tc 

~.\SİT HE"\ .. 

ŞEHREMANETi BU AKŞ~,.t 

~ffl ~ ~ 
l ıııı 
il 111111 
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"ı\l)ı-\ OLCP Bİ1 .. EN 
\

1 
\ <A .. ARI) .. \,. J İ 11 .. İBALAR 

Bu 

Yaşımız ilerlese bile 

(r ~ llC b _, 

tırrc ere 
J a abiliı~iz? 

eı~ vaı~mış 

Gençliğtn surııın crtnı r. Yuk:ırdı kAştf Edıson, mc hur Alm:ın anuh3rriri 
Klaro Filbiğ, ,\lmnn akt ru Krn\snck \e mıırnf ingıliz muh:ırriri Bcmar Şo. 

Ya~lan ilcrlcdıği halde genç, dinç 
k:ılabılenler, hunlann h:ıvnu düc::ünce-1 • • y en...". 

A\Tupa mecmuaları, karılerini pek 
allkadar ettiği anlaşılan bu mevzua 
sıksık tema ederler Uır mecmua bu 
bahtiyarlardan nynı zamanda muhte
lif mezıyctlenlc mcşhı.r bırkaç map 
seçmış, bunlann hayatlarından kı cı:ı 

Lahscnııış, fıkırlcrıni Jos:ıca hulasa 
etrr, iştır 

Geçenlerde bUtün Almamada doğu
şunun sekscnincı yıl donumu tl. ıt 

ed len llınde ıl ur , dun anın en dınç 
intıvarl ı ından bıı ı ol hu muktc.cl r 
ad 31 na ıl va nnı lfo :ıh mu 
tazaı n aat ahıd ı uvkud n k 1 rmı 

l\ı ı bır gezınud n s n ıh 
ha ın turu ta ak m 
tabıi jemek f ıl ı ı ı n , 
mış Buna ra~t·n hıç v r 
~ ma mış · K ndisi ~rncd b 
mıralı ıt eder. \ u tO<;ta B.ıv~ t:ra d 
lnnnd ıki l ' Şato una çckılırmı_,. \a 

LÇI 
1 av) r 1 Burad ) iık<;ck d 1 

rın ~ mız hav:ı~ı l tenı rru ede ede 
çc 1 gıbı ku.., H tlcıımı t r 

1 \t:I' 1. 1 
. • "ıra ı (.u~t , ~\l t 
ıınp:ır toru r 
d. b ran UHı )oz fm olumw en Lrı A dar Hupanın rn a., Iı h kum-
1 ı. ek n ycdı )n mıı kaılaı al 
anat suren ı · A r n uva Jo1;dtcn onr.ı 

1 
"~ıpaKnın c.n ) :ışlı bukumdan c tara'!< 

:ını an ral Custtı\ uzun bo\ hı, zındc 
ta\ urlu dur. 

Vaktini ynl ~· )' 1 nız -Jımalde gcçı·rmc.:.1. 
ıer ındı• ., 

Jan d gorunur, Uadcn U ıdcn anc:.-• 
n a hnzır b ı • 

oyunlarına . ~ un ur, Rh ı) crada tcnb 
man:ı~ılc bir ıştırnk eder, l\endi~ı t:ım 

1 r .. . porunendir. 
atta Mı t r 

da N' K g,, mlı l ar ismi alun-
ıqc, anda 'c l\Iome Kıırloda 

tcnıs musahal 1 
Her . <a ann:ı dah 1 olmuştur. 
'- nc\ ı spordan ll\ ~ılı tan d:ı ho~-
lilnır · 

Şohrcti {l)c . 
Aha Edıson m~uAmul mkudhten,k Tt'.ı~ac; 
" M '"' mcrı :ı .ı cndı~ıne 
de cnlo parkındaki harilnıl d1. dam.. 

J rı.cr. F.di on k en ~:ısını tckmıl-
cnıı · ş ,, 
h 

Ştır. ımdı) c kadar 2.000 tane 
1 t ıa beratı ı A . a mıştır. l\endısıne biı 
nıcnkıın mecmuası 'ioıınuş 

Hıç te ı:rk"enl .ı ö . . nu ~ runmıyı}l'-
fllnt /. Na ıl l 1 l 
l h 1 • Jıı) e l ınç 'L ~enç ka 
a ı dınız Sonra h ılı\ . 

ı cnı ) cnı thtı 
r ar ıcra edl\ or"unuz 1 )ımağmız kud 
retındcn hiç b 1 ş k b 
)l e) il) ltmcmı 

unun. n . ıl munıkun ol:ıbılcfııı.inı izah 
tdcrmı mız b 

Şu cevap alınmış 

1 
1 lnyha ! insanlar fazla u l, or-

ar. Jlana her ece ıki nıh:ı) et uç :ınt 
uvku yetıyor. 

l 
Bu hale orc • vücttdıım r.cha\ctc (us . 

).;' cmı~or, duşmcsıne \akit kalmiyor 
1 ! !\u ihu~:ıt S:ı) c<indc her gün 

Yıtmı c;a t çalışnbilirnrum Benim hn 

i 

yatımın. mu\nffakiyetimin, yaşlandığım 
h:ılde genç knlmamın sım bundan 
ibarettir_ Muvaffa d~et, deha, yüzde 
2 ılhamdan Vl' ) uzdc 98 çalışmaktan 
husule gelir. 

Ya 1 an \C 1 le ıken de bir şey 
vapat k 1'' 1 re l enden bir 
na ıhat ( alışma .na<;ında kat'iyen 
c;ante h:ıl ma.:ıı l:ır. Çalışan iı.'in saat 
} oktur, ) ok olınalıılır. 

l\lc~hur i git /. c. lıbi Bernar Şov, 
et ) erme rl r i • d:ııma uznu 
gczintıler ) ,,.tcc. \an,ından 

evci " ıatt\ n ;r.n, de 

l ı im ı 'apın.ı\I d ı 
ıh~ :ı t tmt.d m. 

\m nk:mın petrol .kı.ı 1 ı Con H.ok
ic.:llcr. d< ks:ııı } ma l :ı•ımık unrcdır 

c.: ~t.nçleı ~ıl ı gulı ovn:un.ıkıarlır. 
Genç halm:ı ın d d ı i h. tır.11.ı. ın 
ti ,o)k ı.1..ıh ul \Ur 

Çah'n . k h rd t, -.af ha\ a. ut 
\e hı.,J u' ı. mücadele ve mıı1 .. 1Hc.:mct, 
tmerc. 

• \ 1manya11111 tanınmıc:: muh:ırrilcı ın

lh ı Klanı !•:hı~. c;u 'arı rları ) :ızı\ or: 
Gcnı: Jrnl! ~:ıçlnnnı bubi mod:ı"ı 

tnr1.ımla11 mı kcsc\im, ~ok~a kt"a etek
le mı dolaş:l\lm. Oh, hazır! Uahçcdc 
bah~·ıv:ın, evde hizmetçi. mini mıni 
ton .. nl:ıı ın O\ un :ırk:ıd:ışı k:ılır•aın. 

gcnı,: k.ılmı~ olurı.ın. Hıç değilse kal
bc.:n. \ ı: a<ıl mc 'ele de bodur. 

Bcı imde o~ nı) :ın en maruf aktor
Jı 1 den Artuı· Kransnek, duşimecsini 

şu urctlc ifade etmiştir: .. 
E' et, biz artık ğcnç dc.:f:ılız. 

Fııknt genç kaldık. Bu ihti)arlı~n h:ıi
}cc:.idır. 1 lnlı hazırla alaka muhafv.a 
cd ldi~i mL dt:ct\'t:, ~cnç kalınmı~, 
dcm1.ktıı. 

.\ 1 u 1\ 1c) nan Ze\ 1 ah, ) ctını~ındc 
jkcn o} le tkmiştı. 

( Ben ş mdi de weışı>n roliinü 
o~n.ı\ahıl rım, l:\hın hıç kim c hrnı 
artık genç kı.1. rolundc gôrmek Ltl 

misoı .) 
Ben de :ı)nı şc)i l:iO}iİCej!;iın: "Jkn 

şimdı de genç a ık 'c kahraman Eg
mnnt roHınu oynn}nhllİrim, 1:\kin .... , 

işte meşhur inc::ınlardan bazılaı1nın 
bir çok kimSC}İ. beli i herke-:i alı\ka
d:ır cd n b:ıhi,, cu·arındald \a:ıiyeılcri! 

dairesind 
işler emsalsiz bir sürat, azam itina, takayyüt ve 

ciddiyetle görülür. 
Müessese alakadarlara en yüksek asari hürmet 

gösterebilmeKle bahtiyardıi. 
~ni postane ve Sanayi a 1kası k rsısm1 Vlnn~ MM 1 kat = ... 4 • --

Son Saat 

Küçük 
hikA).: ) abancı 

ihin, çillıbrin kapı ında. 

koca<:ıııı Si)ah bir ok ~ihİ uçuran kı
zağın ıırkasındaıı bir muddet baktı. 
sonra inekleri ~nğmıık jçin ahıra girdi 

'f 
Dilencinin golgcsi kadının üstüne 

düşünce kadın bnşını kaldırdı : 
1 layırola r - dedi - Karanlık et

tin. lİ~iı} orsan içeri gir ! 
Sonra tekrar ineği sağnuığa devam

etti : 

- üşüyor musun ? 
Adam ce\ ap \erdi : 

bet! 
Uzun kaı-lı )Ollardan 
- Yaklaş! 

Kamım nç ... 

gelmişti. 

- 1 )ur şu işi hitireyim, Bir kfıse 

çorb:ı \ erecL • ·nı .. Kış kı~ amette doğ
rı.ıc::u açlık :wr! Ccri Ç~\İrmcyiz: Allah 
ne 'erdıı;c .. 

'er eri ce\ ap 'erdi: 
- Teşekkur cder'm ... 

Sonra de işen 'e buşbütün başka
laşan hır se e tckraretti 

Teşckkur ederim l\l:ıri-Sih =n! 
Ru c L .ak hiı• mazinin derinlikle

rincdcn gclhoıdu. 

Kadınırı kolları ) anına duştü; hay
retten :ı zı 'a ı açık lrnlınışa. 

Elini inegin sırtına daya~ arak ayağa 
kalhtı: 

Ne? .. Ne? .. 
- 1 )emek beni tantdın •f 
- Ne ccstırct !.. Burny:ı n:ısıl avak 

ha~ıbilirnrsun '( Benim namusumu 
p:ıyimal ettikten sonra bırakıp kaçtın .. 
Karnımda çocukla ôlmcliydim._ I':ıkat 
olmedim .. Hahamın anna dokundu ~ 
adarııcağız kahnnd:ın oldu .. Bcrol-.et 
o ivi kalpli adam çıknda heni kuca
ğımdaki çocukla kabul etti... Yok .. n 
vavdi halime... lkni sc\mi)ordun. 
sevse\dın kaçarmidın? Xcdcn bırakıp 
ta k:ıçun' 1 B1.ni tek hasıma hır:ıkun 
d:ı kaçun ... 1 lat\ cc arct edipte gdi
şinc şa.ı.ı'foı um .. halp ız hcııL Guzüm 
ıı;öı ml: in . Defol !.. Defol , diyorum 
s:ına!.. J )cf ol ! 1 )dol ! .. 

iki gund nlıcıi 
vım ı ine ı .. 

:ıçı m ... 1 la t:ı-

e halin var a goı' . 
Kndın hö'ı le soyle) erek adamın iıs

tunc doğru urüdU. Kadın ilerledikçe 
beriki ağır agır gerileyordu. Bu suretle 
kapıdan çıktı; ye kadın kapıyı arka~ 
sından çarparak kapadı. 

* Kızak çifliğe geldiği zaman gece 
hır ha) lı ilerlemişti. At, senleşen ka
nn lİ tünde tepiniyor; ay ışığında kar
dan kn ılcımlar çıkıyordu. 

Kızağı süreıı adam müc:kiılatla indi. 
koll:ınnda ağır bir yük te \ardı. 

Elile kapının mandalını tutamadığı 

için kapıya ayağile bir iki tekme 

vurdu. 

l\:ııı 1 

çıktı. 

elinde: bir fenerle kapn a 

Ah! Ne 1,:ıdar da geç kaldım 

a)OI ! ... 
Sonra hoı::ı ının kollanndJki ~ uı.. ı 

gorünc.e ufak bir çığlık kopardı. 
Bu ne' ... 

Feneri u:tattı Fakat adamın ) uzu 
kocaı;ınin kııksunc kapanmış bir \a/.1-

) ette olduğu için teşhı:s tılc.:m1.di. 

Bu ne? 
Z:ı~ allı c;er<,erinın biri canım ... 

Karda buldum... 'olun donemecindc 
up uıun yatı\ ordu.. Aldım getirdim ... 

olü mü? 

Bu da laf mı -y:ı •.. Tabii olü.. 
O karda diıi ad:ım kalır mı ? 

o iLİ} u ne de me~e buraya taşıdın? 

- Candarm:ı karakolu uzak.. Tek
rar donüp or:ıya gitmek uzun sürecek. 
Ne 1.:ır:ııı var, o d:ı bizim gil j bir 

insan .... 
Ya\'GSCn :ıd .. mı \at:ıım ü~ti.ine uza

m. l\aılın dişle i hirhirı c kilitlenmiş. 
deh~ tinden dona kolmışu. 

Bu sırada güzel hır kız çocuğ ı 
odaya girdi : Bu, yat::ıhta u1.an:ın bliı

nun bır:ıt..uğı çocuktu. 
- Kızım. su y:ıh:ıı cı)a hir dua 

oku! 
\'e kız b:ıl'a.,ının o'u~u onıindc diz 

çokcrck ~'al ancı 'a bir dua okudu ! 

{\:ıldcd1.n: C'd lettın t<:krem 

' S()ÇE.T'1\ irr \L ~f 1\1 A 
t Dl ~I :il\ lTS l\l \ Rl'l IÜll 

~~~;;;;;:;;;:;:;;::35=::::::::3:!=:21•m1•8" ı Om \Zı 1.1~)\ :ıpur ı ' 
5 Subat S lı unu 
<;:ı t 18 dt: "itmJr 

(,J:l .ıBOLl ) .. puru <11J .ıknıım -

sanı Cuma tc.: ı h d. idart nhtı

mınJ,m haıcketll Cdıholu, Lap-t=ki. 

Can ,kJ..ale , ımı.l:t.. Ho:t.caada ~ a 

~dt:cck \c {' m:ıkknll • L:ıp:sı:ki. 

Cdıl '''u 'a u '. rnk ~deı·cktır. 

Ama ya postası 
( ıNl:Bul.L \apunı 27 kılnun 

anı l':ıza r 1 O dn Ca!:ıta 11htı 

mındnn harLkLtlc [ i7.mir , küllük. 

Bodrum, Radoı;, Fethi\ L, 1-inıkc. 

\ tal~ :ı 1 j a j!.id1.ccJ.. 'c donü~tc 

mci.l<l'.'ıı ı-.kcld1.rlc bırlıktc Dal} an 

\ı.11marı., ':ıkıı:. Çan:ıı..kalc, Gc.lı· 

8\RİNCİ POSTA81 
( ( 'l :\11 ll Ri\ ı:T) va1mtu 28 kı\ 

nunu ~.mı Paz. ne i 12 de Cal:ırn 
nhumınd:m harı.:kctlc [inebolu, S.ım 

un , Gire.son. Tı.ıhzon Riz1., J lop.ı 
~ .ı gidecek \t' tlııniı.,tc Pazar i ku 
k ile t ırlıktc.: I' ı •. c. . \ıı mt:nL . 

·ı rabzon. Cı rcle • Cıre ı n , Urdu, 
un~ e, "· m,,ı ı ı hı,lu, Zonguld :ı 
ug111\ ... l:lktır. 

11.ınkn 

(ıaiatn lwpn: h. şıııda merkez 

acentesi. Beyoğlu 2 3 G 2 
Mes'adet hanı altıııda daircı 

ıııalısıısad:ı şuhe acentesi. istaıı

hıl 2740 

ıhtıyat zabitlerine 
ii kudar a..;kcrlik dairP•foden: 

L .;kiid:ır :ı~l,erlık ı.laire ine bap;lı 

a .. kcrl ı.. ı:.uhckıırdc mukım olan bil 

cuınlc ıhtı) .ıt z l ıt n 'e ilw :ıt :1'kt i 

memurlaı1nın hcıınucibı kan ın CJ 11 

senc.; .. i \ ol:lama~ı 1 , ub:ı 9.:?9 • ı ı

bindcn başla) nı k 28 "uh:ıt OJ<l t 

rıhınde nıh nt b 1 caktıı. 

:\ luma 1' nı e kıı 

kri 'c müraı:.ıatl:ı \Okl ı ını ynptıı

mijanlar hal.1,ınd.ı ahkılmı cezai}cnın 

t.ıt' i o' ı. ;.;1. 

le\ ı• 1.k 
a 

bolı, mar ıl a \(. 
Cl O\J a giJ1. 
cektir . 

( ALB'\l\U upuru 6 Subat ( '.ır
ş mlı:ı ~unu [ Burgnz. \ :ıı na. Kostcn
cc. <hk•a. Nll\oıosi ki. B:ıtıım \C 

Trn1,wn J :ı ~dccc.:ktiı. 
( UMBlHA ) 'npunı 7 Sııhat Pcr

şunhc gum 18 de (itm:ır <-ori:ı t k c:prcs 
olarak ( Hodo', ~lcrsın. iskcntlcron, 
Trahlu..._ Hı ut. l l:ı} ra. j...,kuıdı:riyc, 

'.\Jaı,..ıhn , :'\apoli \e ( ·, nO\a ' ya 
ideccl.tiı• . 
'( r ıl~t iı.'ln ( ::ı 1 :tt:ıd:ı mcrht. nhtım 

hanı ti umumı 1.1.ı tc ine mumlaar . 

l'd. Bl}Uglu • :- ı :-:-2 \C ya lkyoıt"
lund l'cı'a p:ıln .. tunda ~:ıt .ı Naı;) o 
nnl Turluş tuıı,,t cccn;,hc Td. Bc~
ojtlu .J~<J'J vt· '.ı J l katlıj :m karsı ınd:ı 
hc)nılınılcl )ataklı \a~on kumpany:ı-

ında 'ld. Bqo~lu 2.J30 -.c )ahııı 

ı tanbuld:ı l~minunundc İl.mir ~ok:ı~ın 
d ı 8 ı mı od'.l • 1.ema \1.kihnc mura 
c. ·ıt. Tel. ı~anhul :-• 4 

1 htal ımk· T:ı)) :ır ',ıpurl:I'· 

\\\ALIK - IZ:\llR POSTA~! 

Tayyar 
vapuru 

?,7 kanunsaııı 

PAZAR 
gıınu saat l7dc L ırkecı nhtımınd:ır. 

h.ırekctlc ( (.cliholu • Çnnakl.:alc 
\ e kür [ez tarikilc izmir ) e :ııimct 

\C aHh.t cdccekur. 
, uk , c ) oku için Eminunü 

Re, adi~ c c:ıddcsi nhum hruundat..i 
ıJ re h:ınco;ınc müı:ıcaııt. Td. i tan
in 1 1 <):':' 

Çoru~ müddei umumisine 
ı~t.mbul muddei umumıliğin

dcn: t-.tanbulda bulunan 'c 
.1drcı:::i D1l:17hul ol:ın Çorum 
n th.kki umumı i H.1s 1 bc\İn 
2 ~ .1.ıt z.ırf ınd.ı ' arifesine git

t.ı \dı ~k mu..,t.ıla aJd._-
' 1 1 1. 

Sahife 5 

_)maacwar-:.e?2 

Aı11erikaı1111 en güzel sesli l\_adın-
... 

....: l arı ıı dan l) i r i d i r 

.~·nen ya opera 
artistliğindcn 
~eçen san' at kir 
boş zamanie:nn-

a evinde dostlarına temsiller veriyor 
ma saıı'atkurlarının bir ço~u gibi mc hur filim ) ıldızı Norma :>erer de 

sa ı ıcdcn stud~ oyıı geçen bir arti ttir. ':m ati, r me~lıur hır operada çalıc;ırken 
sinema şirketler inin cazip tekliflerine tl:ı\an:ımamış ve ..;ahne) ı bırak'!lıştır. , 

Bıınn rağmen Norma Şcrerde opera ani tli{;,ıine olan me) il 'e .h~\.CS .~ı an 
dc\8m etmekte, sırac;ı du_.ıul,ı;e sahneyi sinc.:ın:.dan daha fa1.la se\dığinı SO)lt-

mektedir. 
Norma Serer e\ inde vapurdığı tiyatroda boş zamanlarında do"tl:ınna tem-

siller 'erir, çok güzel olduj!;u riva)et edilen sc i ile onlara ze, kli ı:aatler ge\ır
tir. Reı;imlerimiz s:ın'atkı\11 (F'aust)u oynarken go teıiyor. 

Yeni filimler 

.dugı::n: 

OPERADA: 
.AŞK Yl Zl D'E'\ "PORC1 

ALHAMRADA: 
K \ it CA R ~Zll.~NF. 

ASRI DE: 
S( Kl rl . JllKME"I I 

MELEKTE: 
l h, I h.1.1-:R \IE.IJKESI 

MlJİKTE: 
\ I\.\ "\.\ il\'' UL<.l\l IKl-\Rl 

1 LU<.1'.t: DCH < )'-ı. l ~1'. \ D, 1 Al< )N 
, r M \D \ M ~ll"F.L 

llr) ·eıi tcımilİ\ • ... jı ııı soıı Ct n ~•ileri 
Buç.un ııı.ıtine ol:ır ıl. ~lat ı 5 ıo d.ı 

1 R \~!'llZ Ti\ ATBO~l DA he, ı ti 
uııı ıli ı·nııı en lıııyııl mm.ı f.ıl.l\ eti 

olan \ ı: 1 el k'- l\arıder.ıınn 

ı ıı ~fü:el l..omedi"ı 

IİCOL ET SA VERTU 
\k&lnH lt 21.ı:; ıe (ı dwl~ılr ~;ıla 

mfı~;uncreııi olur.ık l 1111 , .. ıındın 

1 Ü) uk e6en ol.rn 

rcous RE SOMMES PAS 
DES ENFANTS 

Yııriııki cuııı:ırır~ı nkı;-:11111 !~omcıı 

Lokluı.un e11 ) eni kom ıli~i olıııı 

LA 6UEPE 
P:u:nr gunu m .. unc ol.mık ':t.ıt ı 6 ıl:ı 

LA DAM AUX CAMELIAS 

İrtihal 

li.iiçük motorlerle 

Yeni bir futbol keş
fedildi 

Şinuliyc katlar futbol oyu
ıwmı llirlıi sekillerc sclc~m 
Amerikalılar deniz eğlencele
tinde bir tenev11ıi temini nıa
ksaclile olacak « Botbol >> 
isminde yeni bir top oyunu 
i<·at etmişlerdir. 

JJ11 oyun bir kaç metrelik 
kocaman bir topla oymmma
kta oyuncuları da küçük kı
tada mo/Urlıi s(•ri kayıklar 
teşkil <'lmcktedir. /Jwum için
dir ki bu oyuna molörboi -
lan kiıwut• olarak << Botbol » 
de11meklcdir. 

Sabıkalı katil Şemsi 

Yedi sene sekiz 
ay hapıe mah -

killnoldu 
Bti\ ul,c.h.:rc ) olunda 1 ... pironun 

~azinıNııllla ... of ör Nuriyi katıl ve 

arkad::ı~ı l la) darı ccrheden sabı
kalı katil Sl:ın"inin dLin nıuluıkc
mcsi ağır ceza mahkcmt:Sindc hi 
mm bul mu .... J..acil :cmt:inin ) etlı 
~ene sci.;" z a r- ın hap ... inc 'e 
maktul demlinin .ıile,inc 

(2000 li ı.lmİ ı.ıt 'ame,inc 'e 
ı 5) '-L '1.. z.ıl>itc nccm.:cindc 

lunarn c m n inin in k r 

Satıh hane 



CUMARTESİ 

Kanun3ani 

Telefon: 
VAZI İŞ! f:Rİ 

0511.timahaılesi 

FerikÖ.>' 

Şevketi ye 

sokağı 

Bilezikçi 

İstanbul 

N. nevi 

~ k.igir lıane 

66 hane 

b. 12D2 

İL 3372 
uewwww 

· ıca ı ı rn u hamnıeııı 

lira 
540 senevi 
2ı; şehri 

Bcığazıçi Tarabya Ko~tar oğlu a • 72 !.t'ne\·i 

' \'enınahalle pazarbaşı 1r.0\ c 100 

Tulacı başı . Badat cacldesı 1·~~1 ma balıç<" köşk 41) şehri 

.. 
< 

kıısı h ı:ar 

lira 

« Cafer ağa badem altı 4 apartmanın da resi 4 3J şelır'i 
Beyoğlu Hüse}·iıı ağa ... küçük duvarcı ı hane 17,50 şehri 

B .. 13da evsafı muh rrer emlak şe aiti muk rreresı -.;eçhile ıcara rabt edilmesı için 3 - 2 · 929 tarihine 
rnüsadıf pazar günü saat ı 5 de ihaleleri icra edilmek üzere müzayedeye vaz olunmuştur. Talib:erın 

('tnvali mrtrııke ıcrn ko'Ttic:ro unı mii "ra"t evlemel("rİ. 

ı\ı.,haııc i Nev.ı 

ev 

' 

ıc n se .. ev ısi 
180 Lira 

360 ' ,, ,, Mercan 
Bakırköy 

Veııı ıııalıallc 

Osıııa ağa 

SJıııanvirani evet 
Sahu aı}'acı 

~Ut .ıgl 

Andonaki 

ııı ht r 

dök 1eciler 

N. 
20 
60 
33 dükkan 

ev 
84 

84 
72 
84 

' AL 
TAV AR PV 

Yeni 

c 

' 

taş ıaıı caddesi 

• ' ' 
' . 

102 
100 

100-1 

( 

« 

c 

' 
c 

Rrc: 111 paşa birınci 3 l dükkfin 36 ' 
Bi.yük a ıa 1( ırınfıl fıs 1k 36 ev 144 ,. 

• Şubatta dır . 

131nd ı ev ı ı ınulı ı rcr eml[ıkın şer.ı t mukarrercsi vf'-çlııle bir s<"ne müddette icara raht olunmak üzere 

11-2·02) tırıhiı e musadıf .P"rşembe g~ni.ı sa . .ıt 15 te ınftzayed si mukarrerdir. Talıplerın emvali ınet

ru e c r ko is o un:ı nıürac1 t e 1 ıı e eri. 

İKH.\IU \ El..E t: __ 

• 

$ .l\IÜK \F \T: 

.;0.01.>Ü 
ıs.ooo 
1 f>.QQO 
] 2.000 
ı.oooo 

10.000 
Ll.JTl•'E~ DİKKAT EDJ:\iZ: 

Enılak nıüza- 1 

yedesi tehiri 
Emniyet sandığı müdürlüğüden 

ild ~uz otuz lıra bedel il• mu tcıisi uzerindc olup ~J 1-92<) tarihınclc 

kat' karan çekilcct;ği ıt:ln Ldılmi., olan ~1. Mııripl..onun 9 ı9.J ih::ız num. rnlı 

fl:ı,köyde Hncı !:\aban m:ıh:ıllcsinde c~ki sol:ık çeşmc::i \cnı Okme\ danı okn

P "ki 2-4 \ c \eni 1 J numaralı h:ıhçelı har .. p h:ıncnin mu7.ıı) \;dc:;i ha•bel· 

1 ı ı ı 2( l CJ'?9 tarihine mi.ı::.adif Pazaı tc~i giıniıne tehir cdilmi!ı okluğundan 

t ,ı olanl.ıı ın U\ mi ınczkurda saat on he.., buçup:a J..:ıd:ır Sandık idnreı;irc 

'ı L • :ı : n lı.:ınelcri ıı. n <ılum ı . 

.. ' . ... ... . ' . •' 

'l'(1RKİYE İŞ BAl 'KASI 
Sernıav<:sİ: tediYe cdiilnis .1.0cu.nuu Jiradır 

~ . . 

AnJ,aı·a 

isf anhul 
Dursa 
izmh' 
Samsun 

Vnuııni l\lüdürJük 

Ankara 
şubeleri: 

Aclaırn 
Traltzon 
UctliJ\c•sir 
(;İl'('!o\Oll 

J~drc11mil 

\~Tahl, 

Zonn ulclal\ 
lia~ :-.t•t•i 

~lt·r~in 

Emniyet sandığı M. : 
Tatavla harikinde kamilen ve 

ya düçarı hasar olan sandığa 
merhun emlakin harik tazmi
nat miktari tespit edilmek üze
re sahiplerinin sandık sigorta 
memurluğuna malumat ver -
melerj ilan olunur. 

.A J.Jev .. et m, toaası rrıüdÜrlii;,Jnden: 
E:.ki h rfkrlc ~ :ızılınış nı ,Hddelcri \ anJı.,,11. olarak yeııi \nzn a ÇC' irerd, 

~-
~ 

~ 

· • :ıynı z:ım ın la \'azı m:ıl.inc"'ilc "iır:ıtlc ya~muk k.ıhilıyctinc.lc ıki daktilo h:ıniın 
math:ıın:ı alınucaktır. Tah,ilinln dcrcceı:;i \'U

1 c.:k ola 1b.r \c lıir nıuı.: ,rscJc 
d:ıktilohık edcrcJ, ıecı i.ihc {!ormuş bulunanlar tcrcıh eılılccel..tir. Talip ol:ınl.ır 

:ıra,ınd:ı bir mu~:ıb.ık:ı :ıçıl.ıcaktır. l\ltı:ı3l':ık:ıya girmek .stc) enlerin \ c:ıikn-
. la 1111 lınmilcn matbaa) :ı mtirac:ı:ıtln isimlcıini kaydcttirınclcri. 

idi. Bu 

~ark Malt 1ülasası 

İŞLih:ı. kll\ 'et \ c ihh·ıt !çirı en mLi 

c:ıc;ir de\ adır. Bilıımum cc:t.:ınclcrdc 

bııluııuı. l ·mumi depolan Bomonn 
fahrikn<.ı. Telefon Be;\ uı;lu 58!1 ' 
j ... t·ınh,ıl. rı.. l' ccip ceza d~p 
Tddoı j,tarıl ı I • < 

fAs..~J rl[RKl! 
MUSIBIS 

l\ lc~l il 1 c l nııı :\it s[, it \L :ır 

tbc P" :ıııi •t .\ ladaın. \njcl 'e Semi 
hı \L \lıh.i.ıul..-1.ıumlı t:ı:ıınJı 

ok'or A. 
L kc ıl.. ın.ı i t ı.:m il l cl,oAul..luı-u 

i,t .ı da 'ı ı, pro t. t .ıdt miiı..tid.ır, 'c 

lıc.:I <.:\~tl..\~l 'l: i';ın \C Lltıl fı tn~l\I 

:ıı;ıı ı t. ttda\l eder. 

ARSENOF~Hlf OS 
Z~fi}'eij Y"!~ni!yede 
ve -h~JC&hette.8n1hıües
sfr ~&§ ıc;k·lsenoferş. 
tos)~ur.:llbudur. ~ 

EözA~ôlerile ie eoza.d~ 
poJarında -bulunur • ~ 

) 

Ihlamur tahtası müboyaası 
T jfün ınh sarı Uffiuın müdürlüğünj3n: 

Cibali fabrika~ı için ı 3 nictro mik,ıbi muhtelif ebatta 900 adet 
ihl.lm ır t.1hta ı paz.ırlıl\J.ı .ılın.ıc.ıntıh.i:m ulip ol.ınl.rnn cbJ<lı oğrcn

mcl, üzere her gün nıtıra(a:ıtl.ırı \ 't: 10/ ı /919 çar~.mb,ı gunu 
s:ı ı\ ond ı muİ>.l\ .ttıt homisronund.ı bulunm.ıl.ırı. 

-------
o~ dürlü~ü.n en: 

1 >arulf unun fc 1 fak 1, ... ını.: nlınac:ıl.. n ıt.ıtı deı 'i' enin \ apılan ruunak:ı· 

,.,,,.,ındn \erilen fi\ :ıt h ddı lıı\ ıkıml ı r-: ır"ılmcd ~ın,k·n ( 5 ::· 929 ) tarihiııe 

kad.ır p.ı;ı;arlıkla ih:ıle'ı ıcr:ı cdilı.:c ·ıtindtn t:ıl p o' m1:ıı ın h~r glın le\ azım 
id ın.:~rı.c murnc:ıatl rı. 
--4--- --- ---------------

Bel ipi mübaayası 
Tütün inhisarı umum nıüuürlüğüııd3n: 
Sanı.., un b.ı-. mmlurluğu iı:in ı 0000 kilo 'erli malı bel ipi 

p.ız.ırlık -;urctik mub.ıY.l ı olun.ı~.ı~ınd ın it.n-.ı talip ol.mi.um nümu
nc' i gurmck uzl'n.: her gun ımır.h..ıltl.m n 30/ 1 h:,ıqç,ırş.mb:ı gunu 
mub~n .ıat J,omİ..;\ontmd.ı ~.ı.ıt ond.ı huluıım,ıl.m. 

. 

İspirto ve ispirto u içkiler 
Uınun1 ınü<lürlftğünden 

i 1 rı· ıi!l 1 :ınwonhrl~ hir t•rıc zarrınd 'ukub 1 ·:ı!. ıı:ı. ~.,atı il:lıı t:ırihinclı:n 

\lnm ı;lin '!ı'.'lrı i1':ılt· Lc.lılmck u1.~ıt· !.. ıp:ılı z.ırf u-.ulill' muııak.ı,,ı,a 1.•mul 
n tuı. 'l .ıliplcrin ıım ın 1mıdüı 'ı,,ğuıı ık.ıı Ll .. uı 'ııt· ımiı c:ı:ıtlitıı 

l}E\'LE'T' ~1A'l'B~\ASI 
\ll DLIH.L'Ll \IH:'\ 

'! ... ~ELtB·:s \T 
J>ı.ı üıı· ıııııı frıı r.ıl..ül• ... ı 

ıııf11lı·ı ı ı•l~ l'lllllı· 

Ali ) ·ar 

""nllim ldlahı 
l"iatı 1 HO 1\ l rn-: 

YENİ .ı. 1 EŞl~İYA"f 
.1/i CunİJJ 

l~HEBh \T 
( l) .ıı...ıı "lll.11 1,ıl..tı 

~~ !\uru, 

1 la/il Fail ri 
ED ·~Bİ 1\IH.\.\T 

fJll'~ELEHİ 
Li _ 'l' ort. mı-ktepl•·ı iıı ftt,:iiııdi 'c 

.ınualliııı ıucl..t pleıı 111 {loıdııııciı 

sınıflıımı. ııwlı<;ııc; 

Birind ciiz.ı ı;ıktı 

2 il 

1 ıntı 20 Kuru~ 

Zayi 
IHıH 

.!bJ2UlJ 

2IO 

Hamil oldugum itıb:ın milli ban

kasının benedi mU\ :ıkk tini zayi cy

lcdiın. Y eı1isini çık ıracagtmdan eski
IÜ\İn blauü yoktur 

. 'im:l\ cupr;ı mahalle. inden 
!.umur ııjtlu 1 l:ıcı Salih 

.\.,ıı m iııılııl.ı İ\i i le\en bir 

lWara;1goz f ab
)·ikası satılıktır 
T:ılıplu m i L'l"

11UI B.ıhıali cackk
' ıdc ı, hı .ıın.ın '· .. ı.. ll'llıınd:ı ıl:ın u 

nıür:ıı: ı ıtl ı ı. 

Ahnıet Burhaneddin 
( t1 r tlı I'. şa h.1stalıane::.i o) ·r.ıtoru. 

f\\wn .. neh:me: Beyo'ifo Rus ı;e

c tlıaııc:;i karşısın.il JiS nuıııro-
hı -uriye Çarş•sı apartı r:ı.ııı 8 mı

ıı da 1 elcfoıı: Beyi) 1 111 1015 

~jl ~J)~Ö)~rç~e[j0~.~l~3~aı~ık~r l 1 

.. Tarihi tesisi: 1906 

Mücssiskri: Drcsdncr bank 
A. Şafha\ zenşer bank foı ayn, 
!\asiyo:ıal b:ııık for Döyçland. 

.Merkezi : Berlin ; şubcıeri: 

liaınburg, İstanbul Oal .. ta \C 

İ::ıtınbulJ), İzmir. 
(Jalata kısmı telefon. Beı oglu: 

247, 243, 684, gg; 
İstanbul kısmı telefon: İstaıı

bul 2842, 2843. 
Deposı: İstanbul Tütün güm

ruğu. TeJefon: İstanbul 3227. 
Rilumum banka muamelatı 

icra ve hususi kasalar icar 
olunur. 

.\lrl,trik \'C terkosl:ı mfıcchhc 

ner.:ıfet \'C teh:ırctile mtişrerilcrinin 
mazharı takdiri olan otelimize bll 
dı·fn müccddcdcn ban~ o mahallik 
td; yot:ıldı od:ılar in.-a edilmiştir. 
Binaenaleyh aile ikametine de son 
derece clvirişlidir. Eh,·en ücretle 
nboncınan kaydedilir. Rah:ıunı 'c 
btircıhntini arzu eden zevan kira· 
ının teşrifleri kendi mcfcııtlnrı ikti 
zasındandır. 

Adres 
~ulrnn Mahmut ı urhe:ıinde 

Trlı•fnn .• 1402 

Zayi 
1 ISQ..? 

2<13052 
!i.1 
.)4 

J fonu! olduğum itibarı milli 1-:ınka· 
.ının '"enrdi ffiu,·:ıkk:ıtini 7.3) ı c~ lcdııll· 
) cnı ini çıkar:ıc:ığınıd:ın e,kisiniıt 
hul,ınü yoktur. 

Sıma\ dıh.ıl..h:ıne mnh:ıllcsindcıt 

S1rı imam oğlu IJ:ıcı 1 l:ılil 

Do <tor Feyzi Ahn1et 
Firengi, bclsoğukluğu, cilt, pros· 

tat, 1..af ı tenasül ve kadın hasta
lıklarım en son usullerleaz bir za
manda mutedil şeraitte tedavi eder. 

Adres: Babı ftli cağaloğlu yo
kuşu köşe ba.~ı nuınro 43. Telefon: 
· c;trııı~ul "8C) J. 

Resim Civisi rpL,l'-

' iın:ıl...u içın otom tıl.. ııı:ıkıne ~ w 
lıktır. j..,tanln.J l'lH·.ınc-.i ';' 1 (ı nurn 1 

mlı kutu adı ..:-.ım: ı·ıhr rc'l ın ·ıı :ıc 1 

olunm:ı,ı. 

. 
«.,·011 ·''aa f. in il ti }I I (1 J'İ/t}SI 

Santinıı ı<u~ 

6 1ncı s:ı.lıiiede bir s:ı.tlr 21 
ı; incı « o: « 50 
4 üncü cc « « 80 
3 iincu « o: 120 
2 inci « ıı: 200 
1 inci c- o: o: 400 

mmı ............. !ml....., 
~retgrat: istanb ul sa~ 

Han ıııuhte\ ıyatına dikkat oJıııı· 
ınakla herabcr bu husm.t.ı 
ınesul!yet kabul edilmez. 

Oazeteınızde ıntışar eden bütüıı 
yazıların hakkı mahfuzdur._.,,. 

Abone şartları 
\' ılayetler için : Senelik l 700, aJ!• 
aylık 900, üç aylık 500 kuruşttı~ıı 
Ecnebi memleketler için : senelt· 

3000, :tltı aylık 1600, üç ayh1' 

Güneş 

Ôğle 
İkindi 

900 kuruşnur. 

Şab:ın 1-1- 134? 

Takvim 
7 20 1 Akşam 

12 25 Vatsı 

14 57 İmsak 

Mes'ul Müdür SELiM RAGI? 

•4AA 

du~t 

tedi 
13 

mili 
lıay 
t:)le 

~ 

] 
kcn 
lan 
r.ıh 

\C 

cliğ 
dak 
tcdi 
du} 
o 

fda 
ıda 
Pnı ' 
cu 
dk 
Ccl 

... 
!Jl 
<ti 

'" /' 

la 
/// 

!et 
ıc 

.\/ 


