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neler o uyor? Sırplar, gençli~e hitabe 
ı olunuz, tehlike yaklaştı ) diyorlar. 

ınıta mühim safhada 
~zhhat, rahat, iktisat 

lBtın ~~JiıfüiiW~'ltil 
··şündü ş 

• 
ı ~n 

n ttir. ı 
1 Sıhhat, ıaha~ ~-----------c::ı:ıı-s

vc il.tisat; artııı 
bundan sonr,1l<i 
ncsilltr için h.t 
) atm en bari1. 
bir kaidesi ola- • 
caktır. Milletler . . ' 
ınıdı hep bu 

yol uz c rinde 
) lİTUın~ktc, bu-
nları kendilerine 
dustur bilmek-

tedirler. Alınan) .ıd.ı ~chirh.:r .ırnl. bu şcl,li :ılıyorl.ır 
. B
11

u kaide) i ılı, benim~i, en Bunun içindir },i hu cYkrın 
1 et tc Almaın adır. Bunu ı · b' · h ııc ınnJc h=ıc,1 bulunını) .K.ık, 
J)Jtın ht.r ,11 hı ııu tathik 

C) leıncl.tedirkr. İtı.:1-iın g ne c:.o,::uk \"C sıcal. olnul\ uzcrc 
bu kaide t.ıhtı ı f ı olarak Brc':ı- nHJsh.rck hir lıazinLdcıı i tifadc 
~~\ dırindı.; bir ll:\.l ubt: rrıahal- edib:cl,, umumi ihtiy,tçlar .. ia 

1• 'apml\ .ı J, tr. r Hrmisler liı.:p bir lık 1-.ozctilcct:ktir. · 
c 1 111">.1.ıtı da l'.ı lı•ım'.rdı ... 
cn~u mahallenin l: deri , ,lpılır- Eğer ) .ıpılan tecrübe İ) i bir 

1 · n 'arı dil l .ıtk bt h 'hlmu ndİ..:c Ydİr c. Alm.ıny,mın bü-
..ınl nol.t ı 1.;ıhlut ll\..Uz!u ,, tt ı m.1h ll...lcrindc bu c::.l~l 

ra ıatlı J t't. ' 
;..orı.: tadil.ıt ~ apıl:t1..:ıktır. 

efiri 
Harikzedelerıe ı~ıııas etti mi? • 

Tarkos müdürü ve Rum 
mütevellileri ha"kııda tajkikat 
İngiliz sefiri ~ır Corç Klnrkın Ta

ta\ l:ı da yanan Rumlan ziyaret ede
rek kendilerine hır ihti) açları olup 
olmadığını sorduğu ve bunlara 
muavenette bulunduğu bazı rüfe
knmız tnrııfından yaırJlmış, bir çok 
}angınlarda evleri yanan türklerc haş-
1\al:ırı tarafından muavenet edilmezken 
ck~eri} eti Rum olan Tnt:l\ la harikze
delerine böyle mua\'enetler icrası ma
nidar, hatta Türk cumhuriyeti an.asın 
arasına nifak sokacak mahiyette gö
rülmüştü. 

ingiliz sefıri Sir Corç Klnrk, bu ha
beri tekzip etmekte ve ( Ben ne ha
rikzcdclerle temas, ne de bunlara 
mua\'enet ettim ) demektedir. Bize 
temin enUdigiııe nazaren, ) angıu 
mahallerine giden sefirin kendisi 
değil, ze\•ccsidir . 

Madam Corç Kl:ıık, Bankaları ve 
bazı müesscsatı dolaşarak iane topla
mış, hatta iş ban~asmdan bile para 
almışur. Sonra l lıl:lli ahmcre giderek 
ınua' enet icrası için reis Ali paşa ile 
goı iışmiıştür. 

Ali paşa bu hususta J,endisile ı;o
rü~cn bir muharririmize şunları soyle
mıştır: 

( l lilllli Ahmer cemi) eti hemelıni-
lcl 'e in ani~ ete mu:ı\ enet P:«! ı-sinl 

[l\t.ıbaılı 2 ııri .. ııhifı•dl· 

D" 
B

• uyunu umumiye 

ınası ancök bir 
seI?-e sonra tes-

n lıın edilecek 

Kuponlar etrafında ihtilaf 

IHl&Jiıfüiillll ~rr 
U\ un uın . 

' ' ,, '- umı) c bina ıı ı• ' ete ] .. ,er rn . d 
ditcı ı nctın n hıı ıı c , :ı 

a ıır ı e t h . · 
dakı haberler h ıs cdıleec ı lıak'.ın-
tedirler z· enuz lCC) Ul ctıneıncb.
duyun • ~ıra. ıtılilfnamc~ e naz ran 

J urnurnıyc u· 
onra huk(l ına ı anc k bir ,ene 

laınaf 
1 

mc
1
te te lim cdılccektır. 

ldarenın ancak~~' m binada nıezktir 
idare kc ndıı;· ' O mcrnuru J,alnııstır. 
Paı·~ c ı :ıkl~~ı !Azım olrın u rak.ı 

U;\f hır l ı 1 h lır. h l ııı cHak i c 
dıktl'n o ', ·'n tu~l"ıır t t .. , m td l 
Cc] tıı. l..ı 1 1 ı l l -

,~,~~e eizli rakı! 
... .sımclc Nr l I !Jllllfa s ,.. \ t'f 1(tfl(• so ,,, -
<ıit · !~ ılll bakkal llmı ja 
"y ,.,

1 
l'Vm .<IJ>ic.wmcsi İ<:irule 

ra/·t cm bır ııw/uıl<lc oi:li 
\ yapıld " · · <J la,., lar ,r 1!/l mlusw· mcmur-

llll aJmclcm lıaber alw -
I u 1ı <11<~1'·',.11 <1 /I, ~im nl m e:: /, ı i r lı aile 

c·c ı ere · ı I . 
ı <ılı / .. ' '"!!", bır ,a .. am ve· ll/J/. s11un ali j 'scme la-
< • ı l ı~ıc a u::um cibl'e/cri 
illi< () ' lllŞlldfl· l h 
l.ilu ral t ı ı 11 u, <ı .ıO )) 

\ ,,, ll//(ll'Clk I (dili . /' fJIU.';{l( t'/'(' 

nı ıuş ır. Aarak. ra/,ı na/,Jiııe 
ahsus /,orsa/ar da /ı l 

11uısluı· 11 1111 -I!!!!!::::: • 

Bir mantık 
hatası 

taaın fü.:ı . he\', muvekkıliınc 
V~ki mut l ıkri .ıtfcdilemez. Hl
oldü m.ıktulu iki kurşunda 
don rınuştur. Fakat geri kalan 
lialb 1~ıbr~unu kullanmamı tır. 

u {I unları da 'abbilirdi. 

Öyle bir kar r ver iler 
k. bizce kabul edilemez. 

ır ı:ıyeli ll'la·<ır mco:mı lJa,'ısolan malı ut Dıiy11mı 11m m ·yı 

f\ltfJOlllllr ilil<i.f mımesinin rajindwı tasdiki l<i:ım yeldi -
!/' mdt 11 ym ıp bir safl!aya !/İne /,arar ııcrmişlir. 1 lıi/11i-
dayil 0 /dll!Jll Jıaber alınma/,·- mel ise noklai na:arwda 
!adli" . .Jlrs'de şıulur: ısrar clmekletlir. Bu scbdJe 

}{ uponlar ilil<ij namesi /fo
!Jllk !ılillcl llcclisi mle lasdik 
cdildiklen sonra ililôjiıamc 
Parisl<· içiima eden lwmiller 
meclisine scvkedilmişlir. 

Meclis i<;limu ederek itilcif
nameyi tasdik elli. Fakat lui
/,11m im tasdik keyfiyetinin 
ini melfufal ile birlikle 
icrwmll lalqJ clmi~lir. 

Gelen haberlere nazaran 
hamiller meclisi ikinci idi -
mamda ililnfnamc melf11fa -
tmm tasdikini kendine ait bir 
mes'clc füldetmiycrck tasdi]~ 
etmemiş ve bımun burada 
D11y111111 um11miye mcdİ!\İ fa-

mebni ilihifnamc11i11 f afl>iki 
m11allt!k~a '"!/mı ili'. İlil<ifna
me lwlnwll'l111 orzm;11 dahi -
lindc tasdikini ımifcalcip ban
katla lmlu nan ilk taksilin 
itası İfill emir verileccklir. 

Bu mcs'clc Jıakkmda aiti -
kadaffm arasuula mfizakere 
cereyan dmeMcdir. 

Karaya oturan vapurlar 
( çı ııkı 1 ili 1 ıl l 1,. ı:t ot 

!randa harf inkilabz Bu işi ço çüler
den alıp bir şir
kete vermek 
mümkün mü? Şah hazret erine alfabe 

ve f kitapları eitti. 
fforf ye J 

vadıc:inde Yucu
de tirdiğİmiz 
inkılA bın bazı 

dost memleket
lerde hm:ule ge
tirdiği akisleri 
mc m nu niyetle 
duyup işitiyoru7 
Daha bir kaç 
gün evci Mıs11 

Şehremanetinin g çen seneki hci>Jbt 
kııfi rap >ru hııkkınd.ı ki tetkiki hesap 
encumeni mazbcıtn ı ikmal 'e he) 'eti 
umumi) eye se\'kedilmiştir. 

Bu m:ı~bntıı. Şehremaneti s:ırf ı~ au 
hakkında bir çok ve miıhlm mulıtha
zalnn ihti\'a etmektedir. 

Ezcümle, temizlik işleri idııre i 
hakkında mazbatndn aynen şu satırlar 
\"nı'Clır. 

kralının Arnp 
harflerinde yapı· 
lacak en iyi ta
dillit ye tekem
mülat için Yad
cttiğİ mitkllfat 

Yeni bir inkıl,ap kararı verecek olan lran · 

•·Emanetin nezafet ~olunda sarf et
tiği meblAğ çok muhiındir . (442 050) 
liradan ibaret nezafet amelesi ticurati 
ile (223.000) lira ına~rafıı Balat atcl
yesini de ili\ e edersek takriben 700 
bin lira snriedildiği nnlıışılır. Evelce 
he) 'cumiz hu hu usun bilı\bedel tali
bine ihalc:.lnc teşebbüs edilmesini tc· 
menni ctmi;-li. l\Ja:ıl"cscf hu 'adidc 
hiç adım atılmamıştır. Başka 'e çok 
zengin memlckcılcrde şehrin bütçe
sinde k.1rlı bir 'aridat kaynağı olar.ık 
gi,riılcn t'ct..ıfct i,i hiıo:dı: umumi '.ı ye açtıjtı müsabaka bunun bir 

delili değil midir? DiP;cr taraf tan 
yine haber alıyoruz ki do t ' e 
komşu lranda da bu har-eket bir 
haylı mesafe katetmi:;-, başta .,ah 
Pehlevi hazretleri olduğu halde 
lran müı1cvYerJeri böyle bir in
hlabın 'akın hazırlıklarına ba~la

mı~lardır. J lamı bu cumlcden ola-

.dır Kaç gune KaClaı 

Yeni tefrikamız 

Büyük ve meşhur deniz 
muharebelerinden 
Çuşima 

Muharebesi 
Muhorrtri Abidin Do" er 

Bu mliihiş kanlı de
niz cenğinin müheyyiç 
hikayesini arkadaşımı
zın müiahassıs kalemi
le muhterem karileri
m.ize takdim ~tleceiiiz. 

Berat gecesi münasebetııe 
])l.ln o-ece nıiibarek . ..., 

herat kandiline ınüsa-
sadif bulunduğu cihet
le caınileı-in nıinarele
ri tenvü· edilrniş, ınü-· 
n1inler ibadet Ye taat 
ile ıneşgul olnnışlardır. 

1yi komşular! 
Tnhtakalede Sılahtar :ığıı hanında 

otur.m SC) ar manav Şükriı ile Şc\ ki. 
:t) ni handa sakin ismailin oda~ına 
irmı, ler, cllcıine geçirdikleri c \ ,\\ ı 

çalınışl:ııdıı. 

MÜNDERİCAT 
2 - nci sahifemizde: 

Telgraf haberleri , 

hnberlcrl, Niçin'? Ve saire. 

3 - ncü sahifemizde: 
<:unun tarihi, Kari siirunu, 

crı:eri ha) atı .. aat ( ı J )u 
çal,ır mı? 

4 - üncü sahif emizpe: 
'c) it \li H f .... Bir a'\ UÇ ktil. 

5 - nci sahifemizde: 

şahı YI! mai} eti 
rak Rıza Pchlc\ i hazretlerinin ta
Jcpleri uzerinc ) eni harDerimizc 
ait alf :ıhelcrk ~arf 1 itnplarındmı 
mıktarı kafi tcdurik edilerek Tah
rana gönderHmi;-tir. 

Bundan da anlı) oruz ki komşu 
lranda da Ji an 'e harf inkıl:1bı 
için pek yakın bazı kararları bch.
Jcmek IAzımgeli) or. 

Meşin ve deri sergisi 
19JO senesinde tertip edilecek olan 

he} nclmilel meşin 'e deri scı gısinin 

Bcrlindc Küş.ıdına k:ııar \ cıildiği 

Bcrlin şehri sergi 'e pıın:ı\ ır miıdi.iıi-

Müsaba amız bitti 
Uef.;e11dif/ni=. sinema 
s<ııı ·aıA·<irı lciııırlir! 

Bize 
bildiriniz 

... ını.:ına rn a 1 amız dün bitti. Utu1. kadın ·, e omz 
erkek .:.an'atk.ır re: mi koyduh. Bunlard.ın en fazla 
l,iıni bcıteni}on;unuzi Bcğendiğini1. ı .... ıdın \c Y4 

erkeğin re mini l...c.;crck dcrccttiğimiz '.30) 1,uponla 
birfü.te bize gönderiniz ı~uponlardan biri.lnin ustıine 
isminizle adresinizi yazmn) ı unutmamanız Htzımdır. 

. Rir haEta sonra gönderilen meknıplar tu
0 

nif cdilecektll'. 

En cok beğenilen kadın Ye ) a erkek artiste rey
vcrmı~ olan karileriıniz ara ında çekikı.::ek l~urayı 
mutc.ıl,ip birinciliği kaun.ıcak 1.ata nını1.1ıt 

bu) uk hlncnul ırmJan birinin (6 .ı .1bo111.;;:s~ 
ikinciliği I~.ız.nucak zata (3) a)lık abonı.:, uçüncü~ 
den onuncup kadar (ı)er a' lık :ıboncı verilecek. 
tir. Kuponlarınızı ihtiva eden zarfııı ustüne sinema 
mııı,alxık:ı ına ait olduğunu işaret etmeli va bun-
1 ın nıuml ... üıı oldugu kadar süratle postaya 'er 
ını.:Ii ... ıniz. 

• 
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Slhife 2 

ı· zil HL incir. il t -

racatınıız artıY"C..>r . 
Ha.mafi iiz1..J.m ve i1zcir!e-

rimizi ivi işlemeli 

Bi yangın 
Mısırlı Prensesin 
boş evi neden 

tutuştu? 
Berlin li< ard m11mc.'lsilliüi

miz tarafwdwı iklisal vekil -
leline guyl'i ~ayam dikkat bir 
rapor l1<'1'İlmişlit. Bu rapora 
ızazarcm Tıirf~;ycnin .1/man -
yaya gcç~n sc111..•ki ıi=ımı ilı -
l'Cıcalı lırbı umumiden bir 
sene evdfa ımklunna yure 
iki misline çık.mı ·tı1'. 

Ticaret ıımmcs.')i/i bu dlıclı 
raporunda Jıaycldtikll'n sonra 
1'ıirkiyerıin .llman!JllY<L en 
lniy11k ihNll' macltll'si olan 
tıilıiım ımılcakıp 11:11111w1 yel-

l)ün akşan1, l:lebekte 
eczahane okağında 
~1ısır J>renscslerinden 
Fa tına haıuına • ait 
bulunan bir kattan 

1 ibaret metrük han~nin 
ı saçağından dun1an 
l çıktığı görüln1üş, 1n 
! dakıka sonra gelen 
1 l~tfaiyc tarafından sa-

difjini :ikrl'lmc/\ledil'. Mıklar 
itibarile bi-clen .c;unru Alma -
rıyaya ıizwıı ilıraç eden me
mleketlt.·r J(a/ij 11ny ı, Y1111a-
nisla11, İtalya /11. 

!Jll ı aı orcla. lıarlJt 11mumi-
ye takadc/11111 eden sene :ar
fmda .llma yaya 10,0(J0,0 J(} 

mrırklık 18,fl{Jf),O{JO /. usur J.ilv 
ıi:ıım ilı rac clmemi-e ımıka
bil, 1[12/ dl' 2.,/J00,000 klisur 
marklık 21 ,(/fJ1J,{J(Jfı ktls 11· ki
loluk ri:um ilu·ar elli{jimi:.: 
kaydo/11 nmaktadı r. 

Almanyaya u:mn ihraca -
tımı=w arlllığmı yosteren cet-
vel şudur: 

Seı1t, Kilo 
1!J13 181.22i 
1f12.5 2.::>1,.~02 
1!J2{j 269,011 
1927 2i8.742 

Mark 
10.096 
22,228 
23,574 
25.884 

Aym zaman =mfuulaki in
cir ihrcıcafmu:. da bir buçuk 
misil m·tımşlır. Alıime.ç_<;ifimi:: 
J(aliforniya ıi:ıim ve i11cirlc
rini11 iyi işlemlitjini :ikreime
kll• ,,,, lJidm de daha iyi ça-
lışmm u: ldzmı 'el<liği11i ilüvc 
eylem I lir. 

Cinz müsabalc.ası 

t da 
__ ... i_ssil 

r 
Aınerikada ayrıla

cak dünya güzclJeri 
mu ·abaka~ına istirak ,. 

edecek dilberleri ayu4

-

n1ak için yakında ı~a
riste ihzari bir rnüsa
baka yapılacaktır. 
Bunun için, Yunanis
tan da kendisini teınsil 
etn1ek üzre bir genç 
kız intihap eyleıuiştir. 
l3u dilberin isnıi mat -
nıazel l{aracastır . 
Genç kız, ı\ vrupa ve 
An1erikada kendisine 
yapılabilecek bütün 
tekliflere kuh1kla14ını 
tıkıyarak nışanhsına 
sadık kalacağını söyle-
n)İ~ti r. 

çak kısn1en yandığı 
halde . öndürülnıüstür. . 

·Yapılan tahkikatta 
yangının civardeki e
vin bac~ sından sıçrı

yan kıvılcınl<lan ileri 
gcldigi anlası lnııştır. 

Ku e deviren b'r otomo~it 
dı.: ·ı ak imde 
>mıtle geçen 

n ot m lilılc Yağ

da pol s kulubesilc 
ç rp ı kulubc ile 

dırd,i p:ırç lı\8r k }ere de .. inn' tir. 
Poli kutu içind nobct bekli-

yen no uı memuru -.11 tile davn.na-
r:ıı.. k znd.ın limen kunulmu..:tuT. 

Bu sırada nınn l devritercl· kutübe 
atı\ nln ış ısc de .tindurulmti tur. 

Ka:ı: )1 ebcbi)ct -.eren şofor An
drı~a Tak ... im P. merkezince derdest 
cdılmiş. hııkkmd:ı tahkikata bac:lan
mışur. 

Düştü ~e ayağı kırıldı 
Dun ı.abah Cnlnta u-am\ ay cadde

sinden cçen ~:{tinli ka!;:ı.p Ahmet 
cf cndinin. a\ :ığı kayarak duşmüş s.ığ 

avoj!;ı kırılmış 'e ha ı ) arılmışur. 
\hrnet er . tcda\ i için hastaneye 

~aunı 11 ur. 

'"fabanca çekıniş 
<.::ukc.c de (,,uum otdındc oturan 

S.1 hcttin. :ır :ıd:ı~ı ~li S:ıbıi,c uba
n1.;:ı llŞ ı t t i ındtn dcrdc<;t edilmi tir. 

Cesedi bulundu 
On do t un c\ Ll, \ nğkap:ınınd:ı 

mnrnnl:ırın u '"imle dot. , ırktn denize 
düşerek hop;lıla~ incboll lu ~ y:ı ında 

Ahmet oı;iu l lusı: inın ce .. t.di dün 
) ıldız hamı ın knı ı•md:ıl~i , man<lı-
ral · eh n 1d uhur ctmi lir. 

Z l ıte tab:ıhctmcc ı tcn1en lüzum 
n:ıl..lcdilmiştir. 

A mania güm
rük resmini 
" . 
indiriyorlar 

Cıhan ıktı Jt kon re inde takarrür 
eden c asların tatbik 'c fcra.;ı mak
sadıla Alınan\ :ıJ:ı hir kanun l.i ~ıhası 
ihzar edilmektedı . Bu lıhıh:ı ile Al
mnnl:ıı· bır çok mch.dın gtimrük res
mini tenzil ctın~ktı.dir er. 
950 madde\ i ihti\ a cd n \lman gtim-

ru tıırifc ının ı4t m:ıdduı ten ilata 
tabi tutulmakt dır. 

Bu maddeler ara ında Tı.irkıye ih
racaum nl ıkndıır cd n llapan kılla
n ılc kcncdırckn imal cdılcn halılar 
bulunmaktadır. Bu tıııifcnin 431 inci 
m:ıtldeı:inde l 00 ldlonun re mi obn 
( l m:ırk 50 nı:uko ttnzıl edılmektc
lıi 

-102-
bir ne"'at içinde huhni
dukların1 anlalnaktn 
güçluk çekn1edi 
Nerin1anın oynak bir 
kahkaha halile ıuüte
n1adiyen faku4dayışı, 
yeni ba .. nın gücün 
gitti. Gt1ya zarifane 
bir siten1de, nüktdi 
bir serz İ-ite bıdun
nıa k i :i., re .. azJın 
hir çehre lle: 

- Re·~: istenıişsiniz -

dedi - bir ,, ~ rı ' SÖY-

liyeceksiniz? şağıda 
işin1 varl 
Yektii~rerine bakıp 

gü1üşen, ınini nııni bir 
keJiıneve koca hir 

"' 
kahkaha tertip eden 
gct. çl r., ı ~ö:ı ü.rerine 
{ası ·larını tuta tuta 
gülıniye koyuldular. 
Hele ,.er~n1an, nıaki

u li b hek gibi hir it
tiradı ac1p 1çindc e<·;_ 

ı lip l~a lkıyor~ ' · l 

handeden '~züı 'c 

Son Saat 

Tafavla yangını mes'elesi 
o 

Harikzede e .; emas etti mi? ., 
Terkos müdürü ve mütevelliler 

hakkında tahkikat 
[l nci sahifeden mabat] 

tnkip eden bir cemiyet olduğu ve 
Türki} c ciimhmiyeti tn~ı arasında 

da hiç bir suretle fark mc\cut olma
dığı cihetle, muazz:ım ... bir 1anğın 
vuku bııldu~u h:ıber alır alın:ıi: 

d rhal muavenet için merkezi umu
miye müracaat ettiğim gibı ~angın 

mahalline de giderek tetkıkatta bulun
dum. 

Curdil~l m \ azh ete n:ı.r.. ı an harik
.zcJck ı den bir kı mı t:ıru<lıklannın 

e\ lerine gitmişler, mütebaki kısmı da 
kilisdere ) eılc;.tirilmişlerdir. Bir çuk 
mı.ıt> e~at tarafından da kendilcnne 
ekmek, peynir ve saire gun<lcrilmiş
tir. 

n·r papa efendinin nr:ısctinde de 
bir he\ t te ek ül etmiş, ec k 
te-.zintı )apıyordu. 

Kc dıl le gurü tum. mu,tacel bir 
iht lan ) ktu. ik ci gun ırttl!t'im 
7.am n, ke dılcrine tevzi cdilmi ek 
mek, pc) nirden mada d ha fazla 
şe l r d • gördüm. Binacnalc h harik
zedclcr feci bir vaziyette kalmamışl::ı.rdı. 

E, velki gün İngiliz sefiı esi IL gel
mişti . Bankalardan ve ba7.ı mticssc
saruın 1700 Ura kadar Bir iane top
lamı, lar, anındaki zatla bırliktc 

~angın m h:ıllinc gittiğini ve bu :parn 
ile onlanı yardım etmek istediğini 

söyledi. 
Beri de ianeyi ancak Hilali Ahme-

rin rop)a} bileceğini söyledim ve t0p
lanılan bu p:ır:ı. ile de ru ıf nısıfa ten
zilat ) :ıptır:ırak lıereke fabrikasından 
lcllfi mıktardn battaniye alınmasını 
temin tettim. 

Bu battnnİ\ eler h:ırihedclcre tevzi 
cdilcccktır. rnr;cr tanıf t:ın, mcrker.i 
umumiden emir bekliyorum. [ Son 
Sa:ıt - Merkezi umumiden tahsilat 
emri gelmiştir ] Muhtııçlann bir lis4 

t~ini i tedim. 

Terkos m"dürü v 
Poliste ... 

ütevelliler 

Dahıli'ı; e .. ck:ıletmden verilen emir 
üzerine, iı;tıı.nbu1 Polı mlidurlüğüncc 
nezaret akına nlman Tnta'\iln Ulisc i 
hty c.:ti nrntc\ elli) esi ıle Teı kııs su 
şırkcti m~dürii i\J. "' K:ı tclno .. mm 
i ticv:ıbına d~ :un eılilmektcdir. 

Dtin gece y:ınsın:ı kadnr dev:ım 

eden icıic·rnpta mum:clliler hey'ctin
dcn (Polyenitlİ ) • (An don) , ( Milıal) 
minı:ır (Çolns}, (Yorgiy:ıdı:s), (Haçakis). 
( Todoraki) 'c ( An:ı a:s) m ifadelı:..'ri 
nlınmı~ur. Bunlnr hnkkındnld tahkikat 
en zi\adc }angırın tc\c..s,uu uze'rinde 
tem rkuz t"tmektedir. 

1 
Nezaret :ıland:ı bulunalann hakkın

da yapılan uıbkikaan bugün biteceği 

1 

ümit edilmektedir. Müte\·elliler \"e 
Terkoc; mudürii, tahkik:ınn hitamını 

mutcnkıp mcvcuden müddei umumi
Jiğe \ erilcccklcrdir. 

Su yoktu ... 
Diinkü nüshamızda Terkos şirketi 

müdüru M. "' K:ıstclno ,, nıın beyana
tını neşrederken o geco bütün mus
lukl:ıı·d:ı su bulundu~nu , "esaiklc 
ispat edeceğini öylcdiğini kaydet-
miştik. , 

1-:tfaiye mudürü ve nmirlen vazi
yetin tamamen söyl<: ·ıenin hilafında 

olduğunu öylcmcktedir1er. 
Bu ikinci ıddi:ı a ov.aran etfai) e 

:ımirlcri }angın gece i Terkos mudu
rünun cnnc muhtclıf c.i falar telefon 
etmi ]er 'c bu 5a) l.•lc ancak bir bu
çuk s.ıat sonra mu luklar:ı su gelme4 

sini temin edc.bılmişlcrdir. 
Vazıyctin hu şekılde olduğu m:ı

halli zabite idaresinin verdiği yangın 
rapoı und. dn t .;rih l c1ilmic:tır. 

Şehrımızıu tem.zıığ~ 
{ ı nci ımhif.edc.ıı m:ılıat] 

.ridaan ) cdıdc biııni kemiriyor·. 
Şehrin· vaıidannı yükseltmek ıçın 

çırpınıp dunıı ke,n bu faslın kA.nndan 
sarfınazarla ma?.arrrttsız bir şekilde 

ifası iınk:lnl:ırını taharri euncmek çok 
ehemmiyetli bir ihmaldir. 'Evelcc (Nis) 
şehri bclcdıyc inin göndcrdıği bir ş:ırt4 
name e ;a tutularak diğcT şehirlerden 
gden şartnamelerden de nz çok isti
fade edilerek (6) :şubat (927) tari
hinde tespit <..>dılt>n eser çok şayanı 
dikkattir. 

Tc..'CSSiifc dctrcr ki bu nıt:sai mec-
muası uyku hastılhğına tutulmuş kal
mıştır. Nc7.afctkn b:ı ka her ışeyc 

benzi~ en hali ha.zır fo:ıli} etini kökünden 
kazı)ıı> utııcnk bir tedbJe derhal te
"" sut edilmc~ini \ c senei atiye büt
çe inde bu hazin 'c azemeth erknının 
in aat 'e im~rata intikal etmesi im
kıınl:ırımn bır-ıın C\ el temini zaruridir. 
le 'elenin bir cnciimeni mahsu ta 

h:tkikılc fiile kalbi temenni olıınur._ 
Tetkiki hesap encümeninin rııpo

:runu tahlil edecek \ a1.ivettc de~ lız. 
Ynlııız şulrndar cu) li~ehm li bn iş 
<encümenin t:ıhmin cttıği kndar kolay 
değildir. Emanet kendi \ ı· ... aıtı \ c 
kc di :ımclc-.ılc topl:ımj!:ı, i~kclcltrc 
kadar SC\ kettij!;i ç< plen bile llila 
bedd imh:ı '<' i~tihlak edtcel- bir 
müec c c lıul:ım .. mış 'e n\ dıı (J) hın 
küsur. lira verLrek bu ç( pkıin imha-
nı hır müe ı: C\e ıhale etıni~tir. 

Fihaki bu he)'eti mutcn:Uiye, Tn- ' 
ta\ la kilisesinde } ücude ctirdikkıi 

Bu miiessc enin bize 'cıdiği maltl
mat:ı n znran. ene' i ( f 2) bin lira 
mukabilinde çöplerin knbili istifade 
mcrndı bir mu-.e\İ)C satıijnışur. ) an ın terl.İlıan He at~ i basnrm:ık is4 

temişler, ) :ıngm uç, dort e\ c sıra} et 
etQği halde Etfni) C) c \ c Z:ıbmıya 
hab r Ycııncmi'ilcl' ve .. erdirmemiş
lerdir. 

Tabii ) :ıngıru iptidai \ es:ıitlc sun
düı miyc mm nftak olmı~ an mute\ el
liler ateşin şiddetknıııe ine ve son
düı iılcmh ccek bir hal alm:ıc;ına sebep 
olmuşlardır. 

Gerek mtitc\ elliler, gerek Terko::. 
şiı l,eti mudüıı.i ~1. (J\nqclno) gece) ı 
poli mudürlüğimdc kmdilcrinc tah
si edilen odalard:ı ~cçirmişle:rdir. 

:\ 1.(Ka telno)nun d:ı ıfnde::.ı :ıhnmı, 4 

tır. Terim şirketi müdürü. ~ .. ngın 
gece i bütun musluklarda su bulun
duğunu iddia 'c bu iddia.;ını i-ııat 
Ldceı.. ll ıh kıncktL'\'\İı 

çe pençe ~ıiıller açıJı
yon1u. Oeli kız ~n şe
kilde uzun uzun gül
dükten sonra ~ 

. işin n1i var-dedi
vah vavrun1 vab. Bas-., . 
1-:-a şeyin ohnastıı da 
işinin mr:an yok.. hlele 
ltraY. otur, 1 vefeıııdi 

"' 
ıinf h~)riişınek tsti-

;-or]ar 
..,ı • 

-lun4en1 bev,. siteın-
.1 

n, serza işten fariğ-
arak ınünf eilane bir 

k-ŞC) ıoturdu. Ga7.e-· 
ı ·i d ciddi1 ·ınis, . . 
k~ hkahaiarn1a n;ba
- t \Crnıİ~tİ. )('fçük 
bir g-üdt ri pan;asile 
7.# rif gi(1~tü,~ünü ~;~e-

Simdi bu mu c}inin (J2) bin liraya 
atın ldığı çoplcrdcn ) tiz de ( 500 ) 

i tifade ettiğini - ki imk.in )Oktur -
kabul edelim, k.ıY.nnç mecmuu sene
de (82, bin lira t.:dc.:r. 

Emanetin (i'OO) bin liın snrfcttiği 
h:ılde lıcccrcmt:dİği bir işi ( 82 ) bin 
lira kazanç hulya ı ile hangi şirket 
yapar? Acaba tctkikı hr ap cncumcnı 
çöpleri bugunkü he abılc ::ı.nc:ık ( 12) 
bin lira eden bu koca , chrin p: lığıni 
kime 'e nasıl tcmiY.letLC"Cktir 

D<>tnısu Ş<l\-:tnı meraktır. l nutm:ı-
malı ki "ahahl:ın apıl:ınn u ı..nc bi
rakıl:ın çop tenekeleri çop ar b.:ı.~n:ı 
gidinci~ c kadar muhtcfü dler tarafın
dan k. rı, tınlm:ıl.;nı \c içleri.ndc c:ım 
parça nd:ın .ol!;ıın lıbu~tmn ~d ... r i,c 

':ır ... 'l lınm:ıkt dır. 

rek gözüne iliştir.dik
ten sonra Hurreıni 
derinden derine tctki
l<e <laln11şt1. Beledi ka
tibi, bir at ve ya dört 
a \'aklı dirrer bir ıuaJ 

.1 

satın aJan a<.lan1la r 
gihi, gazetecinin ken
di~iı e initaf eden na
:zarlaınndan s1kıhyor, 
.. züJüyoı4, a ~abıleşiyo!·-
~hı. Fakat creri111ann1, 
sakit vazi,eti, daha .., 
1lio~rru. u ayını tetk;ke 
istirak eder görünüsu 
tÜ lin! bağ adığ1 için 
s sını çıkari1 ıvordu. 
Şu ],üstah adanı ne
~ine hakı,·ordu?Y'"a ı 'fe-. 
ı-~ ııaıı, ne sebeple bu 

Hırvatlar 
Sırplardan büs
bütün ayrılmak 
istemi~orlar ... 
Belgral, 25 - Sabik Hır -

vat çiftçi fırkası wıwmi ka -
tibi, ya:dığı bir makalede, 
Hrrmrf halk kitlesinin §imdi 
olduğu kadar biç bir =aman 
mıillellil olmadt!/mt, Hırvat 
milletinin kendi isliklfıli hak
kmda Jıiç bir endişesi olma -
dı!Jını yazmaktadır. 

llırval liderlerinden Maçek 
ie .Malin ga::.elcsine beyanatla 
bulunarak llll"uallarm, Sirp
lardaıı busbİilün aynlmak 
istemediklerini ue f akal ayrı 
Juünlet ile ayn parlamento 
isledi/\/ erini beyan etmiştir. 

Be gratta 
Sefirimiz Sıpla
ra ne gibi bir te
m inat vermiş? 
Belgıat, 25 ( Anck rtito ) - Türk 

sdiı i haıici} e nc.z:ırctine giderek 
Turk- 't l) n.n mi,nkHltn al llİni ve her 
ikı memleket ara ında } :ıp lan doc:tanc 
nüm:ı)i,lcin her h:ıngi b·r de\lct 
nlc) hine mutc\ coeth ııddcdilmcs.ine 

imk1ln bulunmı} ac:ığına dair teminat 
vcımistir. 

Türk efirinin bu teşebbüsü 'e Yu
nan hukumetinin son beynnan Tür
kıyn \e Yun:ınistann müteveccih İtal

yan do_tluk teznhüratınd:ın dolayı 
Yugosla\' efk rı umumiyesinde ·ve 
Sırp hariciye inde tu.ahur eden ns:ı

bİfct olmuştur. 

Diğer taraf tan Bclgr:ıtta inti~ar eden 
(No' osti) gazetesi meb'us Yovamaviç 
iınza"ılc bir makale neşredcr<'k (İngi
liz - FraıNz B:ıhıi cfit denizi iti1Uın4 

da mm·nzcnet temin eylemek için 
italy:ının Turkh c "'c Yunanistanı 
bcrabeı ine nlmak 'c !Vlu~t li inin Bal
kanlar \e \akın şa•' ta Fran ı:ı: nüfu
Zlmu az ltınak i tı; 1 ğini,, \ atı'tor. 

Ankara 'e Atin:ı ital}.mın Balka'l
larda takriri !:ukt'ı ı tihtaf c.dcn bir 
Sİ} a.,ct takip cttı ıru Mlmcktcdırler. 

llulgaıi t nla \rm tluk ta ıUl) ... nın 
Ba.lkanl:ır polıuk:ı ıu takip etmekte 
\ c lıu suretle gurupu tamamlam:ık

tadn lnr. 
'"\'ıcmc_ ~azctc i iı:c ~akın hir 

tchlıl<e in mc\(:udı) etini haber vere
rek gcnçh~ :ı1.hti nokted:ın hazır 

bulun mi\ a daHt q lem ekte ve de
mektcdır ki: 
"- Tehlike ı;aklası~or, bu-birimize 

d:ıha Mkı ~anlalım.., 

Sır tar ve Yunanlı ar 
Atina. 25 Bclgrattan hildiıildi-

.ğinc ur~ Bclgraua icrnc:ına başlw

mış olan Sııp 4 Yunan mU?.akc.ratı 

münteznm bir ı.:\ 1' ılc ccn:\an cnnck
tcdir. 

Ati na sefirimizin vedaı 
Atina, 2:; - ·Türkiye-

nin l'okyo sefaretine 
tavin edilen sabık Ati
na 'efiri Cevat bey 
dün başYekil .. f. ''eni
zelo u ziyaret ederek 
veda etnıiştir. 

t 1. f enizclos 1"'ürk-

bakı~lara kendi gözle
rın ı tesrik ediyordu. 

• w 

ı :te başı kel, ne gözü 
şaşı, ne ağzı çarpıktı. 
Elliaındülillah, kanlı

canlı bir erkek güzeli 
idi,6rnzeteci ~ üzfınde ve 
ya üstünde - gözlüğü
nü takar.ak - le arı

)'Ordu? 
Hurren1, içini didin1 

didin1 didikliven bu . 
anıit tehe r'\ ürJe kn·-
ranıp dururk n Ka·
ınran be , gözlütıünü 
çıl{ardı YC ı eıinıana 
teveccühle 1--ransızca-
şu cüınleyi ~ü_ylcdi: 

- .. Je pense co•uıne 
v0us c 'est un tre."'i- beau 

2 7 ı<: nunsan 

23 yd t 
Halep c·v8 
rında ferrı1' 
an okuyor 
I hlc:ptcn \ :ı.r.ılı\ < > J ' j,jJı.:n r 

rckl cp b r ha\duı çete ı dhpten 
mobilk gdcn ~ ulcu lan SO\ ur. k ( 
heli Scrnanc•\ c k C'mt lardır. 

Üsküdar H.ıalı A imerınJe 
Dün, ü kiidnr l litali ahmcrinin 

nelik kongre i cemi\ et binaq 
akdedilnıiştır 'cndik faaliyet \ c b 
sabat ıapoıu okunmuş, rahatsız bu 
nan !'liırena p:ışa)a :ıfivct teme 
için bir telgraf çckilme:.i kalıul c 
miştir. 

Bundan sonra uııi bcı'cu idP" 
intihnnıtu ~ npılmış, ri~ a ete Dr .• ıb~ 
tullah, :lznlılda"a :'\ecati, Riz:ı, Hn 
Sıtk1, Emrullah, :lli an, l lacı ı\ 
beyler İntihap cdılml.;I rdir. 

l~ir vefat 
Madam .\mbcr Tokatyan, Kıı 

Tokat):ın dendi. Jla p B:ı' ır·ı 

dile-;i ve m-ıhtumu ( B lin l'ı' 

Bernardi (Roma) Pıko d 1 Ik 
'e kcri111 ..... j ( R tl' ı ) uk G 
ailecılt> m d 

Gec;nrh'an. S:ırı) :ın, 

ince) an aileleri \ e 
ve C\ idda tucc:ırı mutcb k: 

l loscp efc.ndi Tokat} an 
25 ikinci kllnun 9.9 da \•efat t}-tr 

diğini kemali teesrurle arzcdcrler: • 
Cenoze merıısımini Pazar günü ~ 

ikinci kanun saat 14.25 Bcyoğlo bS~ 
pn1..ar Ermeni kilisesinde icra kt!Jt1• 
e:ığı vı· oradanda Şişlide Eı111 
kabristandaki aile mal,bc.:ıi m:ıh~u~tıfl 
mcrasimı tcdFınivt -.j icra kıllrar:ıl tıf 

p Yalnız bazı 
; Türk ve ecnbf 
: kibar aileler 
~ davetlidir 
~ ııımınuımııuııı !lllaıınıımııınıınııııııımıll' ııınııı ı 11 ~!!!llll· 
·Yunan· tı1l'S cleleri1'tt1 
bir an eyel tanzi111i t~ 
ınennisini izhar eyle' 
n1ist1r. 

Cevat l v Atinad~Jl 
J 

n1üfarikati ınüna eb~ 
tile gazetecileri kabı•, 
ederek halefinin de i1'1 
ınenıleket n1ünaseb~" . . ,·e 
tının san1111uyet 
kuvYetlenınesine ç.a1ı" 
şacai>-ı üınidini be)'flJl 
etn1iştir. 

A 
rıl 

h 
J; 

le 
lı 

d 
n 
h 
t 

Va habi akını 
Bn•ı-..ı.. 15 A. '\l - RoytcT yııtıf n 

btln ıhircn IÜ~\et uıc-rim· \'C p.111 d 
nbn rui ·onel'l1.: in( iern ~) kdı J<: 
lıi"ıcnıncb il\ ndn"I ı 2 ib ı) f11 
,erJıkJ .. n rmla~ılıııı. tıt'. (Vnlıabl-, 
J..ı·ndi tıı~k L t.l.ı.nı1.1 da.hiJ ob 
1h' :uı ı .ınıııu \ cıı) rlar) 

etalon. -~ıais il par~i' 
qu'il t f.·ıtigue[ ı I ·~ 

ı ::rerin1an, t!'azetecif11.f 
g-fıya Hurreıni teı~J 
. ' . "' - 1 d..... b "'t1' IÇ111 SOY C JCT] U S0 

• b ~,. 

kenc.lis;ne de tas a tJ11' 
• 1" 

sına kızına(h. Hurre~l 
1 

le alaka i bedeniyes•~ 
. ' 1 inkar etnıek ve ı~' 

nJranın o aJak'1~" 
tebnihte huluıın1a .. ı11~ 
nıu«"rb r ol ınak - iti"· 
<luı~a - 1.aitti. ilci& 
katibinin o evdeki h11·~,. . ı· 4 ~ 
111 tı nıe\'cuc ıvct1 1• 

• .. (J 

tunda yazılı gibt)' 
• ıl l .. • ~( 

ıaoactı ' 
aı :~ 1le ıh 

Bu mide İYı bir 

'or '1. ıı::ı ~n iı. or. deı • i (r. 
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Serserlll&l•nln 
HATIRA Al I 

"on <;331 

l ~ i I' 

• 

Gari şe • 

Ancak bir aya 
adar i i'.mal 

edilebilecek. 

Bi f vk ladeliei vardı 1 

lıasta,-a ,-a
jHlan lllll~lllH:I<'.. 1 

1 Evı1ela kabul etmişler, para 
ı da almışlar, sonra da ... 

hı CJmcıc ubnr 
n u ,,d 
ad hıı -

Suratı asıktı. &na hitap ederken ta.laf/uzunda öyle 
alaylı bir eda vardı ki şaşırıp kaldım 

17? J/1ılı11rriri: lılris .llıılıtı'fl 1 

Biı• tıa .. ıaıwdı> ııaı·ip Yt' 

Bio' halıc·r \\'l'İ141i(linı• ı 
l't'llil lıiı· lıı1tli..;4' olııııı~lııı-. 

r' i k ~ , bı ç n 

iŞ ~. 

"t: t s iun.ırılc tak -rur 
cı \k eh" ıuı• ıcıılcr l'aı k ı da 
nıczk lank 'a nhak k ar' rmı~ur. 

(' ııı halk ı ıta el 

).. ıgı lC aı c b~la 
mı ur 

1" lın' • imle k• 
, ddct derce p;r mrc 1 

mu ır. 

!ar 
;nı hu 

• 3 ndı 
<d" m 

onr p' ~lan ıkC":ıl 

ı rı lar<fa kaı "at apıl 
mi\ <'a•tır \ cıı ditüccck Ç•' r mahal 
lcr· 1\ı 1 ı t at \ c eı , hu.-ı ...... 
n 111 ur 

1 >uv ıc kt.1 top an t~oktorlar, 
~I 1 lıdarlar hııkkında ı.t İbaı kra ıç• 
t<lıı" he \ ne salar. ·et er i er l<\ • 

hladc çtı aın ~apuw ne . c~•' 
lrıU\Of1L r: rmu,.kr1!r. 

§ BdeJi_ ler kamın~ U• Dıa,,nın 
ı.ıl<,l;au dC\lct şu.. sınca ıkına! cdJJ. 
.,i tir 

ti d· · ç "1 ·li her \OlculaM llorofoıın 
hıklıtııal 
1-'r Ul'U '• <Ş al.uını çalan 

1 1'1Hı \ gor. l,ondukt'Jriı )akalar· 
rnışt, . 

t De,du c· anne ,ağ .. ~ k:ır 'ır 
·ı.çuk ın e huhııı1mr. 

1 atm• 
<..1tin u t 

B bekte • !ısı ı prcn 
hnıma ' llctruk k· ' 
katı ':ınwı ~ır 

, \ ıld ~ \c Çaı an . a l•n ç-n 
<ıııancıc r 'Ilur:ı t )ıpıl ur 

il-. ıu '•pı·ı 1 ir ita' il ı:uı ru 
111p 10 rı-ıl\< n rma\c \il ı u rı 
•urm kı ir Lınan ı crıklik tc ek
i' ed ı tır 

der < 1 '-l!a ait r'up \akalan , 
•iğ._ " ıtl nndon fü "' ı ~cmu lara 
' •ıl n ır. lcı ıı ı • dırı! 
m ı dı• ı m ha lıaı~a lıiıdi ıl 
tir. l)ı\ ır- m ır ın ' zıfı.: 1 c nr 

a, tıklan ·.t, ı. \ ~ı nda alıık 
d fı dar 1 lıi<met C\ de ' rdır 

· l'rt ıe ı:ın .rrcc !eri ı P<hu ı. 
Ar al < c'v·dinh ce• • t ı du kıtdı 
nlm 1l\r. 

<:;.ıb ıhlcyir, ılık ı ır rnh.ı' et ıçın 

de uzll'rimı çtı . l.lut n ,,ece'\ i 
\ nı hı· mdaki uzd ~ ıııu.f;k 

' rn•' cudnttın ',ı Jnk:\r ;,t•' ·c· 
:ılı :ıda ç ık L ılı, c , ı 'e he
: ccaı 'ı •ı \ ı ır içınd.: ;.c.;irrıi;-

tiııı. 

C" ıırrıd içı, .J.UP lıı ) o· gı. -
ıııl!;lln '"ıJ,\ ı ... · ri r .. tında "mı".; Tİ· 
h mı·ıl mı ıl U) U) onlu. 

ll Plutlı.kt unu \C ::.er ul'._s 

:: Ha k.ılk l;oıl" ıp ı ıc'l ı: ıg.u 

nu ~\ rcttı,ı. 

~l ı }.!U, ya,;ı, k.ılktıtti. 

J "' ·'ıonun .ık~am lıitıni ol.m 
sı ,.ı -.ı doldurın.ık için ı:liPıdc 

k,;, a l',ll)'' ınıın L '·ta.'ınuakı dı irt 

tarafı çc,nıcni 1 ba~ına )!:İttim. 

Bizim ,i,man madam ccıupla

rı da orada idi. Bu ~i~man mada
mın kim olduı::ıınıı tabii anladınız. 
P ~:nı >alıi lıi. 

Beni galiba giirmcdi veyahut
ta gurırcmı:ıli~e ,!;eldi. 

-- llonjur \!adam! 
.\ ık. bi .uratla kı'a bir ccyap: 
- Bonjur .. 
\ .ıy cır"·a.. :\lad:::na n olmuş 

t· ? l le 'u1'll r;ı..,r hır ) lizlc 
bı:ııi k ;ıl•pn hu ~.ıtunun hu 
saba1' ne'ii ' ı•d ? • ·eden hiyl..: 
çatkındı. 

\ok .ı •• racılr d~ lıir; z.:ı' allı

T" 1 ) uz ıı.; ıhtİ\ arlığı"J mı 'ur-
mı ,t..ı 

Cc'p' Ü 'lı'lla· \ c bir ku:lcri 
\ Nl C 'l!dcn cddiğİ k ıdar tc,c'
Ji 'v·rıck içın Öle p,iri-u:n. 

·aal ınız .\lada'."1, İn~a ·.ıh 
af'; \.tll jn·ü 

.\ ynı sert Ye 
iyiyi,.,,_ 

kı-a cnap: 

l\n <ab:ıh erken kalkmı~,ı-
llur ti r.ah ıı <ınc:ı ı ı nı, .. 

h •p L• 
• ı ·"fht be k ı~d • 

karar lı 'cı c ıa<dik 'dil"' ıir. 
Be h cı n hr b ı 

lı·ı • " 
" ec ı ' n t ' •n 1 hır. • r ' lı.! 

l ' " '"~ ' '· a -:;:~---.;~.;.,:,;..;;~;;.::,:'rnı r. 

Bcıro içtima~ 
b Bugün saat on dörtte 

1 lcr 1l ıh erken ' ılk.ınm. 

izin >ibi omnıml tcııbcl tc~bct 
, at~ıkt t ,.,t çırl ....... '"den c. .... h n1 .. 

. rı, .ıh!. Bu -01.kr I-.ıt .. ıun 
:ıızc da ı;ın c.ı, l!; nu i ı .. ı d 
ı rJlL 

c v.ıpı .ı;tık? 

\ IJd:ımır rcrn ini acaba fl(.dlll ar.o hey'cti unıuı ıi-
y kız,lırını;tık? 
3sı toplanaı·ak yefat Kc,,linıc ı•dm,dc'l şıi}lc 'ıir 

~ en Kuddu. i bcYden ~u.L maruz kaldım/: 
!nhilal eden ikinci" rei:- \k~rn ne za'llan gcltlinİ7."l 
tle aza · t'h h ,'at ı er halde, un iki )İ • ·• ın ı a ını ıcrn 
e<lcccl·tir. 1 ,ı;c.;ırordıı. 

Boz _üç ~otör ba_ttı - :.. '":la a. 

·enle ıdiııizt 

1 
bc..:öi hi1.in1 Lllla\ ;\ gıtı11 ... 11H/., 

l 
,gc, ,.:L lllc'llll. \ L· '.ı gcc kalı•ı.ı-
nıız !!tı. i L\IL .. lı.:gi\1. 

C.ıııl.ı. r·.ll HLı nııır ınlar iL ıı. 
dl gc"\n :ıb,ılıa l .. ır'ı gelen .. 
lcr '" \'.t but ııı gt ık ıııi tı\ kıı 
tulı.. ııu gıH ut.ıkla ııı.la ~ı'nLk 
ı.c.;irmkr \ol, d,~ildi. 

Oiı:ıkk .. \caba t't,lcn kız
ııııstı. llodc '.ılıi h.ılıaııclcrk 
bızL ı,.ıtııusı•ı.la hir L~qı ııın. 
, ıttu Dilıı•ın altuıd.ı "<i\ kPıck 
İ t<ı.lıi;i h.ıklc st>\·k 111\<rL' gc

' 'kdi;'::. hi ~c\" nl.lı,..;uıııı lıi -
"Cttİnı. 

Hiç or:ıl• <lLğilnıi inı gibi 
tJın.uııcıı lak.ıyt 'c ~1.kr bir 
y .17.\: 

.\l.ıdanı ., Dedim .. 
bır müjdem \ .ı. . 

Size 

Dün ~1.:,.:c C)r'i.In ıcın bir 
,ız .!!<:C kaldık. Hugı.ııı o~lcJcn 
sonra \"J7ifı:sinc ba lınC"ak . 

).!;ı,Lıın lıa'lııt k.ı!Jırdı. (,ö~ 
!eri ı ı: bı:ııi ,ızıın uz~dıı a <;ı,7_ 
,l ıhcıı "Onra: 

- Siı, d,Jj ne \ ,ı.ı.:ak:·ınız• 
Dalll bir 1) bul:ını Jıııız ıııı. 

Bı, Jnı,ıdıııı aııııııa bula 
ugım 'c buluncı\ .ı k.ıJ:ı d.ı 
11ord ac. ·n . 

BuQUn nCR\ ;.::idccd; i 
a:.z: ).l ıtıld l•c b.ı la\lnc.ı t.ıbiı 
~ alııız 1-.ıLı .... ık: ımz. 

- 1 lı ... lıir ere gi,kcck <k 
ilim .• \bl.uıı.ı \"azill:,ınııı nriıı, 

kadar refakat ı:dc.:q~iın , ~ 'tın 
r:ı. .. Bı .ı).t geb:ı:ı,iııı. \Lıııalı 
m.ın.ılı yı zuııınc baktı. , \ğır 

.\bbıı1%1 gotıı ·clı\kteıı 
\, bı r t\'.t gddil,tcıı 'Llllr•t ~lz"ıı· 
k bir .ız kon ı .... ı~ ı .. 

- l l.:ııı "'" wk nı hiııı..(~ok 
ç , Jı b· r ıc de lı.ıkkınJ ı .. 

Peki m.ıJ.ım 
\ Lıııld.: ~iıııdı 

' •miı c llızuııı \'tık. .. 
- ()}ur. 

h.ıbc• 

r.ızla hn l\nıaJı. ;>.Iıı:,l.ık 
ba~ıııdan .ıynldı 'c pu\'l.ık p.ıı
tak Dda,ııı:ı do~rn Ylın .. Iü. 

Ben.. I\(ı\ .ınıı ~ ılJ• ı ııı , •l 

b;ış adım ı.: doidıırurkcıı ,ıc 
'u umıy<>rdııııı. 

- .\Lıd.ınıııı bu 'ab;ıb ıızc

nndc bir ''"·l,al.iddik ı .ır aıııma 

ııiirı· l.c•ıııli.,iıw 11iiz11l . ' 
j.,ahPl Pdl'ıı lıir fıa,.,ıa, o 
lıa .. raıw~ P ııi'•I iırlılıııfı::o ,·<· 
ıı-.ıılPıı oıı ııiıııliıl. lt•tlaYİ 
ııı'l't'Iİ tlP n•ı·ilıııi::otiı•. llas
la, lıa-.taılf'ıll' if,pn p,·iıw 

hir poli" !Jİllllİ~ 't' P\tlP
Jdh'ı•p: 

( ..;izi ı;ahul, Jıa..;laııt>tlc·ıı 

bli~oı·l:u· ) dt<111i::-ti1'. Za -
Yallıııııı aih•,.,i, lıa..;laııııı 

i'ılı Iİİ fi filli' lı Ük 1 llt'tlf' l'I' 1, 
1 

ı·ı•rnlll' lllPs:ıı•il'ıni lıaıııilt•JI 
Jıa.,ıaııı•yı• (JİI nıi::olPrılir. 

lhıııl:ıı·, 1ıa .. ı:ı11ın 'alı -
\'l'Iİllİ "oı·ılııld:ıı·ı z:ııııaıı 
İ,Pııdilı·ı·iııt•: ( lla.,ıa ,·.ı -
ııwıııi::otir, o,a(Jılıı·, yalnız 

lıııı«•) a yalııı::olıl.la alın -
llll::Ol ll'. tıı>lıı•t<llJHIWIİ llİ il 

ı•nıı·i \'111\ hu J,abil lııı-;la

lı ı·ı ala111ayı1, ) dPuilı•ı·l'k 

hasta aill'.,İlll' ll'slim Pdil
ıııi::oliı·. ~inuli lııı..;tııııııı a
ilı•.,j haklı olaı•al\: ( :lla • 
ılt'lll J,j ı•ıııiı· 'aı·ılıı·. hi -
dayl'lt<n 11iı:in lıa..;faıııız 

J.ahııl l'dildi 'P 2 'I -.aal 
ıııı,.,ıa ilık..;ız hıı·a!,ıhlı't ) 
ıli~" soı·ıııakl:ulıı·lar. 

Hamamda .. · 

Yıkandıktan sonra ı 
hamamcıdan rüşvet 

mi almış? 1 

1.. !nıl nc-u eer.a n).ahkem 1, 

[mır !in 'lalı ' •ulx k, zan., n'< 
ml d:ınnd:ln \luhiıtt~ .. eniı tı U'\Cf' 

:tlmr. 1,. ll1!!ddı.: .. JndLl1 rıuh;t~C111C .. ! l(' 

hn ::ı.ı ttr. 
Damcı. \ cııı im de hammıır• 1 ı1in 

efendidir. 

ITI i..:. ~elmi~. lkn '"l' lİn \t.·r~i nıık 

L! 1r. •t•n;;il ctirinın. r..:zu_,ı "ildir. 

rimr dh le ı·u,\ et i-.rt"mı..: ınuh ıh n 

d1,; hı.:, 1 İl 

' 1nde '~1 1 al. :ıı • 

( nıu mc-h du ho "' ıni da\31.~ 

.\rtın elendi u c' ıl 

() ;., 1 'r ~hittin ı.: C'll
1

' eldi, 

c\' ;\ bir u dok•uıı t.: lı.:. li, o 

ırdı. Bir 11ud<lct :ıonra 

\ ıı.andı, ı.-ıL.11. lkıı, <> ı..:urıllarıırkc~ 

kc~dhııc \'ll' ıını:ul dıın. ıç rl LC 

konl.l{u\·ot·thık. l). h:ına 'imi J\İ tir 

surette h;.ıtll'lleı.· gint '!!in liyo1', iıt'P () 

lınh< etrafında lakmlı t·•li\'oı·dıı. 

I' 
d .ca ·lda lırna nın-

a bulunan uSaadetıı 
nıot.. - ·ı 

Ka\ n.ınanı l!.ihi ,.c ııbu> l>ir 
~t.rltt .. t.' ~<>ru1an :)u -.ua lt:r do~ru4 

nıı btcr,cııiz canımı <ıktı. \z 

nc<lir. Rııı.ı rt .ıh lanı gotiır.lu" 
kn oıır.ı .ıı lkrhıı td.ıffuz 

ı:ııi~i «ahLm .. ıı kdi•ııc,;in,· n J,;ı_ 

clar aLıv' bir <.da 'crıııi~'.i k 
ı .. rkctıııenı, 1• k.ıbıl ,k!;ildi . 
')oı lj\·ccei!İ rnk mı lıiın \.ok 
... ııMı scı·k ııc ıdi? l < k a lıı\u· 
nıız mı nıchl . a ul,ıııı tı: 

( '~ .:.:ım ği\ınnıi~. dı ... :ırıı-a çıkn ur

tltı l\i bl'n holtnt• lli.;111.;ınd:ı duran 

ıncnıudarJoııı. numaraları ka\·th•h,n;ın 

ba.ııknoılan ıılıp ' MD< • :r.amomnın 

g ·ldi,ı:inı rıı J,ıdım. Kıp\\ı ıra.Tık c.:ttını. 

he;;: tane hır lirahk 1 :ı k!1otn ıı.,ul • 

aldım. Bir ı..·llk·n .:.1 llı~•nn hir ele "'' 
kı tııdım ,.., 

b oru ı e ct(;ülistanı 
'\h . 

t .: rw ve "''atan» ıno
o ı . f r erı ırtınava dava-

n . -
lanııyarak hatınışlar-c. ır .. 1 1 I · nıurettc )at nrı 
<tırtarı ln11ştır. 

İngilizce d s 
ıı :\l. Flo ( in1ıalı 

· ı' 11 .el·tup ahihin 
ı' u. ngiliı.ce d r ·c rdi-
~ı rıııızi ol-udun1. Oeı-.; 
•1, <ıln1ak isti o ·un1. Ad-

• 
" 

r . . 
· ıın • udur: 
Beyazıt, l olis no\ ta-

1 kar ·ısında ı -,, - I• ı 
htın1ar;lı tuhat i e ına-
hat>ında hıntt 

lj. 

iş ariyoruı:ı 
ller gün saat it'i daıı 

~· 1 
.. , • 'adar her türlü re-

d.:ha: 
S.ır..ı ııc? .. C ~tunc ne \ a.. 

z:tı:? ,·Jt; olurs.ık ıJ!alını, rı 
.ıkit ~dır d;; gckhm, ~aı .. ı 1:-ır 

rrt.n ~ .ın mı? 
" Dı) c~ckfrıı. l .',.ıt ~,clll n 
n 1,1 n. ~ı 1 !Jııını ııdı.!ct ,ın 'iC-

~ını, afi., her nevi 
ınodrcn d. er 1 r üzeri
ne ça ı!:'ırı nı : 

Bu s 'itunlard'l. Ali 
ı · bı'ltlı' ·ilın.:>.;i. ac.ırebtnt 

* l'nc.llT o<><. ·azı nıa-

l·iı İn<. ihtisasın1 

\'ardı · ciddi hir nuı

t's • de is arı'< run1 • 
a'lı- sın: 

Bu si'ıtunda HFatn1a» 
adresine Cl'\ap veril
ınesini rica ederinı. 

* ()rta tahsilin ar-

1 ıb·li ' r 

dır. )~eni türkçe~ i de 
üırrcncrel-, irntihan 
neticesi -.;ehatletnanı '
ıni :ı ldını. f)aktilo ]·ur
unu da iknıal ~tnıek 

\Juhıttin Eirndı. kt: l~ı .. i in p:ıra\ ı 

c ' et ol., ık tlc 'L o<lunç olar:ık 

htt ınl('ı.H !'clmı\ en "' ıtl nn ı.7'c} 

1 hine k ar \ l'rdL 

1 kt7. pazartesi \e p r-
('111ll<' oünlt ri üti·ledeıı .. h t"t 

:onra. eunıa l ariç ol-
ınak iızere diğer gün-

tı/.erc,·in1. (\~ ·"nt: a- ı 
·uk.at ktıtipliğin le hu
luııduın. ~l'icarcthanc 
ve :ı ir hir nıüe ·setle 
çalı~nıal- arzL unda -

eı de saat diirtten 
vedi ·e !·1 dar deyanı 

• 1111. Her türlü tcnıi-
nat \'tTllll\'C aına le· . 

·1111. 

(\kürdanla topta-
1 >'ındal)ahağlar n ahal 

lesinde bale ·ol·u un
d:ı ı< ı:!n nunıriılı hane
de Zehra ı 'ecati 

·reıe: İstahul: 'ıı
lf 

Bir nıeideplı lıanın1 

.; . 
evleınel· .. :ırtiie ci<ldi 
bir nliiesse enin ~ a1.:ı 
i~lerini deruhte etınel· 
arzu uı tadır. \':!zife
sini li,akat 'e elıli,et
le vaı;ahikct·k bir. ik
tidar dcrcce'iini haiz
dir. ",\. B. » adresine 
hitaben cevap 'l·r·ı
nıc-..i nen olunnıakta
tlı ... 

* 
ÜsKüdarda elektrik meselesi 
(ıskiıdartla, İ hs:ıni-

Sahife 3 

., 

Saat on üçü 
- -=;ıı 

lıiç çalar mı? ır 

e 
Fakat bunıın söziinii i itince kulübede bıılunanl1trın 
Jıepsi isi avro yapiılarz ve bir dua mırıldandılar. 

-.'iti-· .Yflkili: .1. f.'1'11111!<:11111 

l)ı .,rııLı , ıp.ınuı prurı 11·!1' .ını 

rılan,,ı~la d \, lll ''ı.i:\or. ··ıl •• · ı .. J.t 
l•u ıkaı.trıl t.lll\ •111 ı , ,k 
L.:di;.r; l-ıılııtl k. l kar rn1 \-:l k,' -

J..., " ıı·r hı \brt \C 1\ rJ11. 

1 il 1 1 1 ' 1'' ı .. "laf ı·r g 1ılı, ıı ı.t t" ı "' 

ınd~ ,a riu tı·:- ?-ı·k 1t \\. · • ıı t1.C' .. 

"'Iİ rtınt.ı::tı, 

lfrdı·ıı·ırL f,0"1..rJ\.J~J. laılı Hı· 

tal..1111 .ı, Jk e lı ri ıJu, ,1 ' ti 
l>ığ" ..rı do lrnl;k k•loaıtıdJr ı 

\ık r· .. lf·n L.apırıı oııı·ıu •"' tı .ık. ıı 

( ıti. 
.,>..ııı~ P~ıı'. P .. n• Pouı· Paıı 1 

• 

İ · ı ıu .. ıl.ılı ' ... ılı .. ,k ,f rh 
Roh .. rt hu J' · )Jl l I 111 1 ·ıl: 

ı ı· rrtll!ut k;ı pı ~ ı nrtı '\" ıı ı '~ır _rnı 

oı 117111. ort.ı 'ı-lı ı.: \ll"ııııırJıuı 

.. t. ıklaın lıııııs lıır :ttLı111 !!,ırıli 

h1.Jrt:I tı.alı.ı ~ı~ r ılt 1 L.aı lıJ.ıı tf3 

:ı' rılnr.ıı. ~ 1·111 gt·lt:r .11Lı111;ı J ;!rlt 

İlı•rlı•ffİ \ı,: Ol'lhı: 

"' lı.ılwr, J."ılııı! 
Bılıııl\ ıınıııı. 

l)İ~t·rJ<-TIIhlı·rı rıc Jı,tf,,-.r \ nr 
Hiln1t"111. 

Balıl..;ıl.ı.r ar.ı-.1nda bir ıııırıllı lıa.ş

l~Jı. 1 a!~ırt ilıti' ur h.an·I ~ u: .ı oıı:.ı a 
ıl ,j!:11 dıiııi'Lp lı.il.iınaııe h·r ı:ı' ıırl:ı 

\.Jiirültil. ı .. ıı·ını.:ı:ı, "'Ll"'tıntı/ ba
k•ı~ 1111, ı(ı·dı~ı ıı ... ıınrt tı·kr.ıı ~~·111 

rrı~lrn 8.tlaına ,ıruı l"(:L.. 
o ,. 

c :Jı\ ı)rd ın l ilıp. ı :\"' ·du. 
j)'µı·rll·rtııin ııı· uldııiı.lannı lnl-

111 \O :..ı.ııı. Drıu ~ ·lla ı,ıktık \ h{pİ 

Hl!l (.ı.lı n .. ll) \,111 ııL ı:.uzlc.rıuı 

· iı ılıik. 

llu !!1111 1 1 ' 6111 üıii 11 ı .. ıt llCf' 

ı,. ... j ~l\11\~I' l W. l1 .ltUlllllL 1 ',. 

h ıf tı.: Jı..\ZlJ' lıı:l· Ti lllİ r ·ı· l 

'.ı\rt İ<;.3r ti ' 'f'ttl;,ır \t' lıafif "-
f, ... ı ıur ıluJ ını·-ıl ~ ıııuıl. r lll bcı' 
ıl's\ .. r.,ı ıı·ııl.tt\oıılıı. l)ıp.crl r• 1111 
.... fı n fı;ı\ .ın ısnıı 1. rşt ııul:ı ~ı .. ıra 
"-'~il ü lı·rd' r kı.u-kul~ı· ı 1J.aı 1 ı ·rı· 

'1 "-t olaıı t~u .J.uni.d: kır ınd.t 

: thp l..rliıı11·lı·"ını t.ırr.ı tartı '"''' ,.. 
t 1 Lı. 

- \, uı·ı ı·ılı·rl-.t·n <d' lıı·pıııı z ;.:.u 

l ıı lı;ı\' ıı ;il ~1ı/lı.:riııı lt.::,r\r ~clrduk. 

h3pkara, ııti• • Lıraıılı 1 bır ı:-n 
o kJdaı k; !!OZ ;.!'Ozii ;!«'rıllİ\or B.ır 
J.J.ı;ın h~ı .... ıııır.4 ,,.._11 :ı ~.ı,!'an ~.l~tıHil 

ılıılin k"rn~alııu hır lı t.ıl-Jı;.:: ı-u\,r- ! 
11 ı;, u. ıL.l·ınJrı b ı •ok '•li'-11 clıııL..ıJ.. 

POfl 

Kum kapı terbıyei bedeniye 
kuıübünda 

I~uın kapı i.Crhı\'-ı Ue<ie c kı..h · 
rnl'lık k n1grl':-İ'li l'tınıknpı·Lı ı •. rn
l r\ t k.1H.: Fırf\a~~ t" ın~ J..:ı!'t ··.ı'ıhı:. 

'11crke•i hınıı..;ınt.la ılwı ai<d t·niı.ir. 
ı, •np-c .. c ('unılıı '' 'l h;ı 1 fırka .. ı 

\ ; ı:h et idare h,' '•tind n ( <\.!et il<~ 
\c c-lucnıanctı unıumi in :ttt"-.j 'J'c\ 
fık he\ \C tlıtha 1'11' \·ok zı", .. t ı Ural.. 

eııııi , e Cc' det !\erim l•c ~ı:nçlil. 
\C "'fi(•~ iı:?kkında İ"'e\-t'\'.:a'~Jı ·ıı· hitn
lıt·Uı.. htıhınmtı tlt!". \lutt:ıkihe!l murn:ı 

ıln h l.uhihuo rci' fahr;lı·•ını Llıul 
...:tıni~tiı·. 

1 it, "eti ıdn;c intih.ılıatHtiliın ~onra 

IJ2~ ~cnc.:~i ~lııc~ hırinci!İk ınll .ıbınka 
l:ı.rınd:ı Huazi ı..·hli\('t t.!dcn J1;Ul'c.,ı;il ... r 
ınadJh a Le\ 1.11 :-urctiiı• tal o· t.:dihni ... -
lt.:rdir. - J,ulühün bıı ..,ı.;ııt:ki ınunt:ıh. P 

id:ırc hcY·cu aUFl }J('r\ c-çlıi.ıridir 
Hri.;: mu;ıl\inı i .. ınaii h:ık.kı he~ 

! nci l{ci,::;: iıoıcr ı ·.ıruk he~ 

1':\tip· th~ı.n '1':.cttltn ht'' 
\luho-ıp \C 'ct.n la~ R tt lıe, 

yedt', fıstıklı nıd-tep 
sol·ağındaki u:_!n nı.ıına 
ralı e ·ınııze bııııt an 
il<i sene ı: ·el, a:.:~ııı liın1-

ı ahi 1.'l ·ktrik tesisatı 
. aptırdık. hzi gö:·en 
l·onı ı da c( . ..,n ltınıba ., 
. 1 • , \ uı. 
'J'esisatı yaparlarken 

cerevn nı n vak ında ve -. . 
rilece<•in( en hahsedi-

~ 

Yorlardı. 

,\rad<ın ~·:!>• sene ge:~" 
nıesine raJ~nıen cerc·
Y· n vernıcdiler ı.: 
\'eı·nıivorh r. 

Bugün göı ü. onız ki 
cerl·yan pek ~ akınıını
za kadar ,·erilnıi::.;tir. 

'.lt ıı.ıfi'i unıtııniye~ c 

c.: ın'•'" ı· 1. ı l·ı\ P'ı \, ar 1 ~ .. 
b:-ı t ılı ,, , . ,. !ı_ii .,. 1 .. to; 

, , J l f 1 ".! 1 ~ ' ı. ı!t• 
'"r ,, dıır··~ h Jurı, · <l ııi 11. lıı.ı 

ı. ;.ıı ,~ ; , ıtıa ·ı \ot Bu 

1. L'I rı ... ı,.ı\ 1 ıı ,J ı·;,../ rı:t 

.. dJ~ U'ı' ! f l'I ılı fl\ı.: J l~lll t~ıl• i~ 

Lt uurh 11111 LıLır1 ılt" ,, H .JrJı. hü-
'·l ır .ır· Lt.:l lı''" ılın .. l" b lui 

,: u ı , u ·/ ' ıı ' r• L. 6l ı \ orl.ıc 
bil.ihaı t :ılı\ı : r. \ula. lı'' .. 

k.ı ııı aJ;.ııııl r ~ı·ıuli! rııu ,.,11-. e ıu ... ~ 
ı · ,1, orLır f t ht•' !-.; ~ıı «•l~ııı 

r ,..lı.ı k ı \ ,a ~ıll..;1 l .111111 ı,ıra 

-ıı lıı "-111 ırı ~ilk lı, ta " a ıl ı '-n 
~ • k kıını t .. p•·" .lt' 

t ı ın nl! lar "' ora\.ı rı1 11r. /ut 
l..ı.. -,ııı ıı "L !ıik ı .. ıL.l..ırı ı r.1 ·rd11 .. 
I, r 1 ·it"f'lııd ıı lıırı ... ı 

/ .•t: crurtıtHhL ti ti '.ılı.ı l ılıp 
~ . 

ne;. hı..r at h.\ • ı- u VJh • 

( ,. .p ' ıı ı \ or rr nı·i <lıı 

.. ii.rıu\Or uu l•l ,le- iM'."' 
- Hi· .ız .., 111..ni t lmıı 7 ol .. a.n <lahit 

., i .. ı '-··~11 ı du u' runı 

to<1lılıa -<n rne lıi.orl..utt) a 

: :ı-.lı·ıluı. 

'11"' ~ lıu. 
• cdl'U .ıı ... ~co.ılını .. ıın. ~.ıııa • u·

K.ıı...ı knıı .ıuı. lliin ;.ıl,,.,un gul1.:n ha\• 
, ır ~.,._,r,lün ıırtık 1t·krar i/ ne gı rf'

<'t.: İıu <lı\t.: oılu lopu' r 
'-'u •tı. .• L. ., 1 .. 111 _\Jh rt~ 

h·l L ık ~·ıı tf 1
• 

h.ıll'~;lL N 'l"'İıı.. 
l· ı1ip '11111r111..1arını ı alı1ırur:ık ,tr

luıı ... 11n u tu11• atrl lı.tk ı.;tcdi 1-.c 
·iun t· ıı:.ırn 4r,-.n3 

- lilıp, ,•, . .ı k\;ndu \1. rr 
n ,u\ 1 ·dı , ı ı ı h lrı. •. hl' ~ ı• ıı L.ı·nıl.i 

dı,;. J..l,fHH\ or nııı? ~aul.. lx rı k rk. 
rı , l r r: :t\ . l~tı.: hı•t tı\11111 , .,. 

LorLıı, uz. ; · ıılı 1.. t ~.ı~ ılık eıJı·

c~ıı ·ı . lııın :.1ıı,ıktı, ıı;•ı::· ırraf 

<'ıl··lıın. \llH r ·!rııil, ıı .ıda , 
ll;ı~~ın JI" \.!\•>, ıl<rlı. 1'ılıp 

•ı·I .ıu:ı~.ıl11H l11· ı latlfç clı •lrdııın 

,., - p l . ı lı ı .~ıı\:. Snııtli ıı"lt t 
lohn uz.ı dı \111ll t.-drlıın. 

1 il p bor ıııC<lJ<t .ınlılbn ~' - • 
lr·ı .ı .. J1.;l(ltl'h. ı • ı\ nı .. ı '.'\ ; ı tr. ıı • .ı. 
lı ındı. 

Tütun fılımı Bugün gösteriliyor 
'fütün inhisar ida

ı·t~İ tütiin zır:latinc. 

tatbik edilen usullerle 
hunların nasıJ islendi
o·iııe dair bir filiın \'Ü-
-~ 
cuda getirilınİ)tİr. Bu 
t'ilinl hügün bazı da
\'t:tlileı e gösterilccck
t ir. 

Zeytin mahsulü iyidir 
l:.drenıitte hu ~ene 

zcvtin nıahsulü pek 
hc"rekctli olınus, •ı u ıı 
n1ilyon kilo zeytin, \'C 
ıı 7 ıı nıilvon l·ilo da 
zeytin ; ağı İ!'tih~al 
cdilıni~tir. (ie ·en sene 
zevtİ•l W!n nıİl\'on kilo, - . 
·a<' <ıl>1.11.ı•• hin kilo idi - .~ 

<;alı!;itığından bahse -
den, l'. kiidar dektrik 
)İ r ·l.·tinden artık ç11-

rün1İ v<· viız tutan te--
.;İsatınıız.a cer~. an ver-
nl sini riı·,ı eder. ehcnı
nıi ·etle nazarı dil·
katlerini celbederiz. 

\ vni hane de nuıkiın 
[ 'a ;.i krini7C.len: 

Halil Rifat 

* 
~lııhaherc 

İstanbul lise, inde İs
n1:ıil Hal ki heye: ı\1c
.·;ı inizden sinıdilik İsti-• 
f"ade inıl ;"ı.nı görüle-
nıenı istir. İt iz:ı rınıızın • 
kahulünii rica ederi 



c 

ın yo sa? 
5eni;• şıJ he. ini birisi gör•e ieje lcor çalar. Sofada 

böyle F'Y olur mu? Odamua su mu doldu? 

-:Jti-

!{~ •i tırnakları an
cak kendi ııvucunu i11-

citn1is, c""lik adaleleri, 
1 endi el) afıı ı hırpala
ını tı. du aczin vt.CL de 
gttirdigi ak, ül{1n1tllc 
~•irndi bir "><. fik ettk. . . 

Bu vur oda 'a -dedi-. . 
,sözlerin çakınak, \'al·-
nıak: 1 asta olnııyasın? 
Süle ·nıan, hilaihtiyar 
YÜreg~ ini ırüsterclı· · · 
~ ""' . 

· H<ısta) ın1 aına -dedi 
;iirek hasta~,ı; 
ağlı ko_ dular, 
lanı\ or. . 

Biraz sonra 

buraya 
parça-

odada, 
·ere serilen teıniz bir • 

hir rahi 1 sine, sığıPa
cak bir kö~·e < nyordu. 
Karısı, diifirip sesile 
hu S< n1in1i, hu tenıiz 
l·ö~enin kendi . anında 
bulunduğunu işte nıüj
dcli ordu. 

' yata]· üstünde Bölük-

Sülevnıan, nıerdi ·e-
• 

nin dibinde, böyle bir 
ı.i'nıete nıalik olduğ~ııı-! 
dan dola_, ı ıçın ı~·ın , 

hanıdettikten sonra, 
karısına nuıkahele etti: ) 

- Çok geç kaldın, 
Zihniya ·, yiırcğinı de 
f crah değil. Hani sen 
olnıasan, eye de gel
nıezdin1. 

İsnıinin Zihniyar ol
du!runu öğrendiğiıniz 
güzel kadın, bn söze 1 

cevap 'tTnll\'e zaman 
hulnıa<lan ke.ndi_ini ko
casının kucağında gör
ciii. Bölükbaşı, izdivaç 
hayatı içinde nefsinden 
sa:lır olnıı;anbiı· hıffeti 1 

rııh ile karı ·ını belinden ı 
tutup kaldırdı, o vazi
yette ağzını kadının 

dudaklarına yapı:;;tırdı, 
Zihniyar, rengin bir gü
•'ercin il)tilacile bu kuv
,·etli buseden dudağ-ını 
kurtarınıya çalışıyor, 
harflerinin yarı<;ı, ko
casının bıvıl·Iarı· ara-• 
sında criven kelinıe-
lerlc inliy;ırdu. 

.., 
ınan, aga, :-;ar-

. ho:~ladın 1111 voks< ? 

haşı, düşüncesiz bir 
fe,eran ile J .. ansına 
anlatıyordu: 

- Korkanın ocağı
ınıza incir dikecekler. 
·rersenkli oğlu bana 
yan bakıyor. l~u gece 
Ht:·sıneni öldürttü, ya
rin beni hançcrletir. 

Zihniyar titriyerck 
kocasına sokuldu ye 
güzel teninde dola~an 
raşeyi bir sual halinde 
Süleymanın kulağına 
nakletti: 

- Oh, söylen1e, böyle 
fena sevler sövlenıe. . . . 
içime ha -crınlık geli-

• h 

yor. Sen o adanıa ne 
• 
yaptın? 

- Hiç. l3clki heni kıs
l·anıyor, vahut baska . . . 
sebep var. Birkaç ay-
dır, onun hana bakışı-
111 hevcnn1ivoruın. vü-. _, . 
ziinıe gülse ısırı;or 
c;anıyorunı, bu gece 
o da içini açığa vurdu 
hana çattı. l(ür tali. 
ona yardıın ediyor, 
her kes kendisini kol
toklnvor. Haşhaşa l·al-

• 
sal· Allah keriın aına 
şinıdilik fırsat onun. 
}~aksana koca 1 Iüsnıe-
ni ta ruk öldürür 
öldürttü. 

ırihi 
h Sc 1in şu halin.i biri 

görse vallahi tefe kor 
çalar. \.)danuza su ınu Zihniyar dalgın dal-
tıoıdu? Sof ada böyle gın sordu : 
ı;.t.y olur ınut - Eh, sen ne yapa-
Hölükbaşı, busesine cal·sın. 

b=raz fasıla vcrn1ekle Süleyınan bir ınüd
heraber l·arhıııı bırak- det bıyık.arilc n1eşgul 
ınadı, o havai vazive- oldu. 
tinde tutarak gözleı:ini - B~·n - <.ledi - ölünı
onun e) iz g"'i:dt ·ine den . ılı ıanı, şu topra
dil·crck uzu.1 ınül d ~ ğın altı ü tüııden iyi
baktı ·e nıütcal·iben diı·. Orada hiç oJnıaZ!'.a 

ine <ludal·larını uzattı, :lyan ~ok, pusu :ol·. 
1pmektcn ziyade kol - ! <..;::.ıa et, Yok! ı.~ıkin 
J n11ya hcnzıy n ate- ı ban<i h"ı-~ J al olursa 
~İn bir ten1as ile Zih- tn ne yap<'rsın? B .. Ji
niyarın güzel çehre ini ıni bül 1 h p bu! Sağ-
yaktı, ;aktı. lı.: ta, ölün1 de .t llal 111 
l{adın bu derin, bu cnıri; fal at seni kiıne 

fe, kalnuı'tat ne ·azişin. 1 o up ta düı ad.ın 
ruhi bir c!enı<luı doğ- göç vinı? 
dıığıınu derlıal anla- Zihni ar. bu defa 
nııştı. J(olJ·ırının altına kolla ·ını l ... o ·a ının bo -
yapışan den1ir par- nuna doladi: 
nıaklardan kurtulup - Söyleıne, ..,iiyk 11e. 

yere indi:{i ;raınan eliJe Senin öllı.n:ıı t'ı allah 
~üleymanın bı:ıkları- hana g~> ,t~,1·111 .in. 
ı:ı okşadı: ()r;ı ı t·»ınnııı hi- " 

Son Saat ~7 1(5ııu" • , 

ı•ıerttum sut ~ınrettnae Kanun mantılCsıztıgı i , _____ ,.-. .... ,_....,....,:ml!lıııa===::c;::-:a:ii.fil~J'~ 

orçların tahı.,İ• 
ı, tı e an bitmedi, 

vaziyet nedir? 
Süt şirketinin nıua

n1eli'ı.tııı· tasfive ile 
nıeşgul olan hev'et 
ikinci ticaret ınahke
nıesı iflüs odasında 
ınesaisine 

nıektedir. 
de\'an1 et-

Avın ~:.?. :.?:ı, 2~ üncü 
günleri borçların tah
kiki nıuanıelesi yapıl-
ınıştır. 

1\lacaklılar, 

olc.ltııl·u ndan 
pek çok 

tahkik 
nnıan1elcsine bir kaç 
gün daha devam olu
nacaktır. 

Şirketin nıuhtelif 

kinıselere de uf ak 
nuktarda borçlu bu
lunnıası, iflüs ınuan1e
lesinin uzanıasına se
bep oln1aktadır. Her 
alacaklının talebi tet
kik, ayrı ayrı kayte
dilnıcktedir. 

Şirkete ait ınalların 

satış nıuaınelesi de bir 
taraf tan devanı et
nıektedir, 

ariste $Öyle ga
rip bir hadi e 

oldu .•• 
C.cı;e11 gtı 1 r r: .ı 1lkcr.ıc·crind J1 

hirindc ır.uip '>ır cfarn rJ\et cdi ;ıi -
ladisc intiha" etml'k çır 'Sen , ne 

hr 'lt: ~tılan nr hiç enin ııııdaılıra 

\cti;-~nck için motiırünc fazla :-.üıat 

\cren tir ha\ır ;ıhibindc11 mevctit 
niıamlaı riavct etmemiş oJnı'" ından 

(loğmu tur. 

ltL :i".''lt nıol·irlın... ...u; ıtıı lı e ı:ı. 

e.:-·7'1~ \,1· 1 ı w .ı.lir<lc su' a " 1 ı 

ttl. nı urı.&ı.rnıak ınurıktin )1mı_ ac 
ı A • ' • .!n ı~ i c l.i.ı.:, k ~· n ... .ı, h .ııı

l1u~ TIL; ·1 mah' er c \~-pac · bir ""1.:' 
1 ıula11ıa1 ı..;, f:ıb 1t k 111na ınuı':ılıf 

har l:\c' tdc:ı bu ha\ r ı;. .. 11bi111 de en 

hafif re ılan 1) l'rank ccza'1 nak 
dı c m ıt-kü.., crm :-. 

Avunduk zade
lerin vaZıyeti • 

Avunduk zadeler n1ü
essescsinden alacaklı 
olan bankalarla İtal
yan ınüesscselcri bugün 
ikinci ticaret ınahke
nıesinde ictiına ederek 
~·aziyeti t~tkik edecek 
Ye ~1üesse'ienin faali
yete devanı edip cdc
ıniyeceğini tetkik CY

livecektir. 
, ı·• , · · ı '~ıuıı ,, ıuıu ... ıuııwuııw ( 

Kutup Faciası 
~u\·et müc ... İl'\;,,; hc\t.:~anlı lıir c:-;cı 

OPERA SİNEMASI 
Bı..~ür 

\ lcşhur r ıi ör (FflKi l Rilll.OJ nun c. eri 

\la!laraııın '\ oluıııı İıl>\ Jcıdılar 
( ' . 

Dışarıda iken şöy1e as.p beyle kesec~klc~ 
rinden bahseden kahramanı~.- n ihtiy~r 
sihirbazın karşısında ötleri 1opmuştu 

--1 IR-Jlulıorrir:: ,,ıııl!ıılı Ziıı 
~İV<'I hu si'ızlt'!'İ ·ıi~ IPI'- o!ll ı. tıı wu·iıı yalı.111!'1 -

J,c•n t'll<'riııi <'Ppl<•ri111• o.;ol>~ hıra ı'ıııı•(• l\11\ 'Pi '•' lıu -
ıııtı hı. Uirtlt•nlıiı·t• y<'rıı - lll<'I iııi O ı l<'l'llH'I, i<:İ 1 ~ 
Yt'sil ke~iltli: kaslaı·ını l'a lı, nıt'lıalll'lll 
· _::_ \ \'. ... \ , .... A, !.. oiııı:ısıııa •·alı:-.lııJı ııiı sı·sk: 

J)i~ .. · hujjıı'.dı .• li.ı'<U' ur - Uuray: !Jİrııwk iı iı1 

lrntla-,ıırn lıayı·•·llP haktı: l.iııuit•ıı ıııii ·ı ult· altlııııt."!, 
• p olılıı"! J>i~ t• ı .ıyl.•ı·m. ı. 1,111 .. 

Sin•I ı·ehiıu1Pıı J,aı•ar - f,ıııu: spo,; 1 alır.ııııanıaı·t a 
nı;-::;, yıımıı~ak, ıııiilt•v\ ı•s . CPS ll'Pl ııaııııııa ııe 'ar 11 

iki <'l 1><11•ı·ası c·ıl.:wdı. lıı•ps"ııi süriip ııi'ıtüı·ınlı"' -
- Bunlar ıw'!.. tü . 
Oiy<' l>Pkl'IPcli. İld .;ilülı- JhıraYa oiı·ıııt•tlPıı t'' ı•l 

t;lll' PjjİIİll )l'l'<l dit".)l'll hıı süylt' a_o,;ıp Jıi'ıylt• lıİt't't"C'l•-
'J•'ll'l.ll s .• <')"l"t'l' Jı·,ı'. ı·Pt it- 1 • • ·· il ·1·1 1 ı ı· ı ~ Pl'llll stıy ~ t•ıı sı a hlll'o• 

haklılar. hu ı, 111•11 , sıska ilıli~·aı·ııı 
.liı'ar <la ııariıı hiı· <•ıuli~P 

Yl' nıı•ralda PllPriııi ı·C'lıiıı<• 

soktıı, kPllcli t'PhiıulP de• 
aynı :;<>kild<' ilii ıııfü .. l<•k -
l't'lı C'l parçası hıılup ı:ı -
l>ardı, liksiıwı·Pk p·ı·p allı. 

Soııı·a i'>!)iirılii, Jıo:Jıık hir 
St'SIP hafjıı•ılı: 

- l{ulaldaı·ııııız!.. Kıı -
laldaı·ımız lw .... \lı, Pıil'p
sizlPı', rc•zillc•ı-. .. Kıılal,la
ı·ııııızı k<'s t il.lt'ıı soıwa 

<'Pplt'l'İ ııı izt • koy ııı ıı slal' 
( IPnwk! .. 

l,aı·,..ısıııda lilr<'nıivt• lı.ı~~ . . 
1 a nııs la rd ı. Bi rlıir ı .. ri ııl' 
hal ıslılaı'. yıılkııııcltılal': 
nilıan•l ,Jiı'ar zanl' lıfl' . . 
sı•.;lp; 

lla,·a( Pk:-.iı·iııi \apı l' . . 
hilirıliııizse 01111 islt'ıııi~ 1' 

IJ<'llllİ':'lild .. 
1) i \'Plıi ld i. Ese ı· i ııc ıeı ı 

ha lı~~ıl 11111 lııij •:aııı<• ıı Yİİ ı ii 
!lfılt•ıı l~c·ı· s:ııı',ıll;ılr nibİ 
~ihirlıaz <la ilk tll'fa lıayıı l 
P ı, siı·i ııcl l'H t'lwııı ııı i Y" l ıe 
Jınhsc•<lı•ıı hu iki lııulahıY•t 

o .ınıl:ı hiı• ıııul:ahlJl't 
half hulı: 

- \"apıyorııııı ... 

Düşman 

Bül'l kPsilıııi:; ı,ula!Jın 

lııı ifiı•Pıı<: ,.t• ı.oı•l,uıw 

ıııaıızaı·a..,ı 111'1' ildsiıw tll' 
yaı·alal'llllll at'ısıııclaıı fazla 
IPsir Plıııi~li. tiayı·ı ilıli -
yari ııcizlPriııi yııııııııı y<•t'(' 
olııı·tlular. Hir ıııii<ltlt'l 

~ 1 Jıi'>ylt• harPl\<•lsiz , ... hil kin 
HPtli. sonra lı<'l' ildsi ııi 

<iP t'llPl'İlt<İt'll l ıılıı)ı 111.ı ~ 

iJaraııııı CH'lasıııa ılo!Jl' • 1 

ııiılürılü, saı·ılt olclııi,h•1'1 

H'lll lllC'\'l'llf ZollllH'llİÜ I 
\1 ıaaım tiper ilr:ı ın._mcs•illeri 

Liliyan Gis Raf F orbes 
' 

hir lıalth· ılııı·ılıılaı·. (;ii -
ııüllı•ı·i hıılaıııyoı', lıa;:l,ıl'I 

ciiiııiiyor, ııüzlPri ı.ararı -
)tH'clU. 

Hıı ıııi'ıllıi".) islil.ı•alı \'C' 
" ııPi 1'<'1 tla 1.il,asıııda, lü•ıı -:-ıı,.ıı·c H< Hll·:R .\1.\!li. ·o wrnfından 'I \C \ 

\r"ı idi ı rk«ıı ı ,,. Ol'l'R \ <' \Z 

liıı:D1: 111 \.TI U\ ~ il 

.J.\K K \Tl.K vt• ı·:' '\İ ti'\ 
(inümuzdel i ça~·.,,aınha ıık~aını 

MELEK /..,yiııeıııf1sı11(/fı 
(,ala mu .ımr-.ıe~ı ol3rak irac eJiiceeh. cr.ın g;ı\ct mu:..":-tr ~nhnclcrle 

ku\\ct!i ve dramatik 1 ir mc .ua rn· lik 

KABUS 

Pek yakında Eminönüne 

E E 
Şekeri yağacaktır. 

Ihlamur tahtası mubayaası 
Tulün inn· arı u um m-dürifiğündan: 

t ı ır ı; '11, •r ıııikJbı ınL ıtdı ~kıta 9 " .ıdct 
pn• t ılı paz ırlıkla • lına1..ıg ı,I. ı t·'ıp o' 111

1.tnf' <. ati o,.;~cıı-
ıııd L ,~,., lı ı rııLı aı..ı~:Lın n: jO/ı/)29 ~.;r ır'ıa gL ili 

ı : ınJ ı !ll tı ıt kn:ı•; \vT tnlı ı :ıulL ırr •'an. 

BELSOGUKLUGU,FRE Gi 
• 

\ 1 \ ) \Jı '1 ) \1 
1 ı ) c eker 

. ll . o .l · .ı.L(,L \e 

\ 

<.ce<Ti .t: • Hiz 
tırın çifte inden kcn
l in1izi konı:alını. 

- Peki\' a rava, ne . . . 
y;:ıpacal·sın? 
· - \'allahi Zihniyar, 
ne ) apacağınn bu1 de 
ilnıivorurn. Herif" n 

• ·indeıı ı;ıkınca hır 
ıradaıı k.ılııın ı sı,l:!:ını-

1 >Uh llR l !'Ki ı:l ıl 

ı<'ınık rf J ~ ın zun. 1 l' ı· l. 
.. ~ ~[1 h;k 

\t 1 u 

1 
l\C (ô ıl 

nı 

tt m) 

ordunı. l)oğru l adı 
efendinin e\ ine gittinı. 
«Tersenl·li oğlu l{us
ı;üğ'un hünkfın nııdır, 

·estiği kestik, biçtiği 

hiçtik, ne olacak?» de-
dinı. l1tannıaz herif, 
kavuğunu kaşına yık ti: 

ı\lahadi \'ar 

~ clikriııi hu hale koyan 
korsaıılaı•a l>ar:;;ı ı,alplt• -
riııtlt• lıiiyiil; n• ıııüllıit; 

hiı· ldnchıyclıılaı'. 

Hiı• ııı iiclcl<'I soııı·a kit• -
riııiıı hulaıılısı OP•·ti, lıt'ıı
dilt•ı•iı11• ıwlclilc•ı', a~·aıla 
kalktılar, hiı· lt•I, siizsii) -
lt•ııwclt'll t'IPll' YPl'llilt'J', 
J,p-;ik kulaklarını hiı· daha 
uiirıııii~ olıııaıııal; i<;iıı 

Jıaslarıııı lıanıya J,al<lıı·a -. . 
rak, sallana, sallnrnı siiıiı·
hazııı ıııa{Jaı•asma doı)ı·u 

Yiiriiıııin• ha:-.hulılnr. . . . 
* llPıulııs ıwlı riıı in a il ma 

iıu•ıı ııwı•ılin•ıılc•ı·iıı Jın<,ıııa 

!JPlıııi~h·rdi. Hiı· tc:>' t•ı,ı,ur 
.... , l't'Sİ !Jl'<:irclilılt•ıı SOlll'a 

lıfırfık lılr t"iır'<'l 'ı· et• -
·art' ile• a. ııj'jı) a iıııııi) l' 

haslaclılar. 
·ı<·ı·cli\ eıılPr hitli, ııH' -

vllli Yolu iııdilPr. Hh·ii -
;.iıdt·ı~ ahı lı ı)alı lnll İıl,la 
i-.;lİ~ <'<'Pldl'r<Iİ. '('l'lllPZSP 
lıPı·ifi ıli'l\·ı·ı·ı•klc•r, lı·aıı 

ı•<IPl'Sl' liıılal,laı·mı lı<'Sİ)l 
ili\c•ı ilıliyaı·m Pliıulpn 

1.oda a!:tt'al· Jarclı. (,iı• ~ıs

ı,a, 1 ıırıı lıt•ril'iıı lafı ıııı 
ohıı·tl ıı'! •. 

Ha l,ıı·ııulal i f,aıılı s: l' -
uıl.ırl.ı ı,c .. ı.-ıııu: hir man
zara !JÜ lt ı·ı•ıı Porfl'I ili" 
sil itısı rl ır ilıirh.ızın ~ c I' 
allıııdal 1 o lmmıııı lıapı -
sıııtl.ı <I ıı• lııl 11·. 

"ıilılrlı z a~ .ıı. 'i<'«ll'ı··ni 
i)il ııı i-;, U •lt•ııl< rlıı l,inı 
oltlııl\l,ırıııı aııl: 111.ıJ, ic-iıı 
kapı~ a tıdıııi,;ti. l'orll•kil
lill't'İll 11arl1ı ~Pi il n• lıc•
yc>lll'l'İiiİ, hn~ları saı·ılı, 
hPlll'l'İltılt' l;fılfısl İ"ıl' hİl'!'I' 

l.ılıt• hıılııııaıı hu za\ allı -
ı laı·ııı yaı•ala ı •ıııı saı·ılıı•ııı;ıl, 

Y•' iliu; i-.IP1111•1, ic'iıı !Jl'I -
ıı i) oldıı!:aı·ıııa zalıi,ı 

• 
ı,uia l.Iaı·ıııa ıloijrıı <•!)il ıl i : 

l:ılıaıli 'aı· ı 

F i;ıch,adc • 

~_ilal Sineması 
1 a.1..:.ı.rlı ıı:;ı gfu,iinJLn itl1ar ·11 

lı:nna Kare1ıi11 
ili· d ı ı ,, LI 1 \ ı • ı 

\!adam ile. et Tluflu., her ~vP 
1lın ıa okiuı:;, pek ç·ık imZliı ,.,e~· 
tuplar ve rıc'llara bin1~n rnek[cr":Hi-

h 'I · •c01~ m:ı. nu" '-c11 ıne~ı ını :ı'!"'ıcr ın .~ oJI 
onom--:.Jı..-K· ıaz·ırtcs g rıu s:ıatJ 

L \ \lı 11(;" ~ ııı kem·ncl pi' 
ı\ nam.\"' ... urı• ·ıe ınaalmcnnur ıv-e 1 

-ırzu ınu ı.t..t1 ı..v' ıı;;tiı. 

Bu matine mı: ıha c k ~ 'c t: 
1 • ]" ı ı . t4~ ınck:.. p r :nua ı;n '~ t:ı c 'C ını; t 

•is cdilli.oırd ~ ıaıfcıı m te n fı 
" 1 ' 

laı i · de mn da · 1 n ı;;u- 1 

lu dul,!an c tep r ı1· j,,rı< 

'c aik la nenin i rih aıJ mcı cııtl 
ış' u mnıir ç ıı 1ı r bı g •. ,d 
tcd ril. rı!'lcl iliı 

o, 

FEKA 
1 , , 1,, Jll/.EI i BAl\f" 

ık· il l (1 \ \ tc. 

·ı .-.-. .. ill ı "-\ lı a 1 b.'} ıı 1 

1 

, 

\. t ı t 1\ - 1 

,. 
il u ılı l 

l • .., 
lın I d 

i 4 ~~ \.Z 

ŞEHREMANETi 

rı~~um ı • ı ,, ·A 

1
• lıı!u.ıııı!lıı 'rEY~~~ 
1 i 1 il !I ! ı lf lv ~ 

111 ı lı ,ı 1 il 'il 1'ı 0 m<'ıl 1 
1 

1 

·ı. '·lı,ilfi lı! ı \Iı;ıcı:r•:.',: 1 
, ı , ı ı "· ı· ı ı ı · 1 1 ~ ' · ııl!!::.!iıL l.ıli "' '1' 0 



1 
.,1Jt'is/(ı/(bel 1.11ıerilcrı 

ası] olacak ve nasıl 
olmalı, planları 

vaoılı or. 
Tarakki baş u 

düriıcü bir sur'ntl 

ilerlı~ or .. hcrl,c 

ticareti, p:ır ı ı çol 

yerlere koşu\ ur 'c 

netice o l a ra k 
b ) le mcml htl 

\rn rıkaJı m 

h d lcr mdı 1 n 
yannki Amenkanı 

alaca şckh du 

uncrck planlar 

hazırlımağa b~l:ı 
nuı:Jardır. Re mim z ı t:ıl\. .. c.ı.. oyıt: < ımAlıdır, dtvorlar. 

bu}uk ·bi lan, asm:ı t: Jdc .,.c k pruleri iJc bu planlardan birini g >~termektc<l 

/ngiliz veliahfz ve vahşiler 

jngtffo,.e velihlt pr /l.) <lo r;aı İnqili: ımislcmlikelerinde bir 
seyahuf(• fıkım~ ııt. /,ralm /w talı,rjı ~lolayısile seyalıalini. yurı~ıı 
~~[0~0rnı· <H c < ı dmi ti. llı .• lomlıkdain valı i Juuk ııe k~ıln -
t eı ı ıse prcn'ii isliJ./>al içifl Jw::zrlanmıslcırdı. Hu vahşılere, 

) ı·t.~ı~sin alcf<ic, it İn!Jillt•reyc amit ı ıi:l•rinc lll'iialılrn birer fo-
0!JI ufı 9UI <ialL ııi. tiI. ı e ~w•ııllı /lalim im foMgraf/ar km şı-

·'>llıdCJ ıı· . . ' e: •ll usım yaplın/t111<.;/11·. 

• Muallim er 4-
J: Mest I lwııatmm ıcaıJ 

etı· · J • 
1 

1.'11 l<tj/a/ı!\ das <'clrıdi. 
aleht not el 'fit ı i eh ıs alt -
llai ı·t·I l ·ı ·, ·ı ı · l • 1 JU'I !JI l l l l !JCIÇ U-

l ll~l:t lemm elm<'I\. 
. ~: Manrif le ~kile tına ve 

?ır· mwıllimı cılukadar Hlen 
1 ltre tıit kmwnları d<1ima 
el <'11uula bulımciurmak. 

.1: Ciluuwı 1>1111111" mrire
bbilerinirl ıwuuıi"nm ufi _ 
rt•ımıek. 

-1· 11· l -· . . 
• • US ( !}llll- ll'Cl/n /ıi/ -

mum.:: lıi:ım !Jt le il 1 an/u 
· \~cılum. 1 luyrıt i ıııcılıimul; 
bık cmcla lm/aı cıl· 1•1,1. \ 11/tıcı-

m:ı llll'mm1iyelle . i:"/c 
elmeh.·. 

."i: 1urk lltfHlrİjini11 İlf~""İ
'§<ıfzno, meslek lıaycıtır 
#wvueileımu:,ç-ine. himayeye 
nu/ıtur talebenin lcrfilı.iuc 
9w·c.Jım ~lmek islerscni:: 

1'ıirk maurif cemiyeli 
l<lf'C1fmda11 ne.şredilen "" 
lllt'slclcda~ara Lt•v:i <'<iilmc/,· 
.tı::'.( re mnarif idarelı.ri ile 

ll111t silliklae ,qon lenlen. 
1< Uıuılliın Alınaıuıgı >m
lctn bira im alım: ... 

Ekzama 

alıklı müdürü 
ne diyor? 

Ccridci ft:rl-

Son Sut 

a 
olmüşni. j 'nk t \nna koca ı 

nın h talığıru bilmh ordu. Hekime 
sorduğu zaman o~Je :MI t bir cc\ap 
almıştı: 

- Oldü y:ı canım. hnngi hastalıktan 
olur-:a olsun. hcp'i bir! 

* Annn para~ız \ e aç kalıuca. birer 
birer, C\ deki eş) n~ ı satını~ a başladı. 

Masa, san<laJ}e, dolap, perde, yor
ga~ yatak ne varsa eıi~ip bitti . Dul 
kadın :ırak eski i gibi )ıkanamiyor; 
bir prulı. kaputa "annarak uyuyordu. 

(,ündtizJeri. ~okalclarda birer iskclet 
gibi dol.ış:ın dilrndlcrin ara,ına kanş
mıya altşmıştı. Fakat alışkın olmadığı 
için elini uznbpta dilenemiyordu; kar
larin altında lıo~ nunu biıküp ağlıyordu. 

>f-
lir .ıb:ıh, U\ ku~n tı\ d ğı zaman. 

\ iıcuduııd:ı muthıs biı· dermansızlık 

hisst tti. yakk:tbıl:ınnı "attığı ıçin bir 
lıafcaılan beri Dkga çıkm:unışu. 

Dış da diz b yu kar. h e gitme-
se, paz ra uğı:ıma a. açlıktan oleceği 
mµhakkaku. 

\ akı pn7ara da gitse bir ~ey ala 
mı .ıca ıı ı hılh ordu; fakat "'e" ki tabüsi 
:ı~:ıklannı or:n a dof,'Tll itti. 

Çıp ak a :ık! eski pusku pa· 
Ça\ r:ıl r :ırarak kaılı sokükl:ırdan pa
zara dı u ıl kını~c haş! ... dı. 

G l rının on ne kar gihı be~ az 
un ÇU\a ları. :ıltııı sarbı mı•ırlar \c 
iıi pa t lcr g li\Ordu. 

Paz:ırd.1 kal b:ılık her zamankinden 
f zl:ı o du ru ıbı alış \eriş tc yolun
daydı. 

L zun s:ıkallı mııjiklcr sırtlal'lnda 
tor00larfo dola,ı\oılar; kurk!µ adam
lar em iz knzlaıı ""Çtp ) ollanı} orlardı. 

Anna duşundu ki 'oel yaJ..ındır; 
"c içini tarif edilmez bir htiziin 
kapladı. 

Ayakları · oıtukt:ın ':ındıj!;ı için bir 

DEVL.E·r NiA 1,B.\ASI 
MUDCRLl:.CU::"\PI 

~ ÜSEl .. l .. ES.\.T 
D. rııll 1 fen r.ık it 

ımıd r l rı ııl 1 

J/i rar 
ltuallinı J\ilahı 
Fiarı ~ UO Kum. 

YEı 1 İ 1 TE~l~İYAl. 

m 

Ali Canip 
EU: ~İl \T 

(4),111 ~11/I U 

2:; Kuru .... 

Halit Fahri 

ED :1si ki t \. \T 
~ l ~il ~.:tk:id 

ah ll" 

Uirirn·i i11t • ıktı 

1-iatı 20 Kuru~ 

ALDA 
PASTiLLERi 

serinlik verir. 
reneffüsü takviye 

eder. 
BÜtüo eczane ve ecu 

depobrloda 
aauJır. 

,/ALDA 
ltmla1 taş•JH htalar 
derniiode blep ellhab 

Emnİ)lC ·am1ıµ;ı Mııduılt.p:urlkn. 

l ladicc ıılftt h:ıı ımın 11!'.Jtı ikr:ıı 

numaralı de\ n scnl.di ınt.cihinc" cm 

rıi~ et a dığından ı tlkra1. q lcdip;i 

md l.\ğ nıuk:ıhılindt: 'andık n:ımın:ı 

mcrhun bulunan hadıkm unde Usman 
ağa ın:ıh:ıllc inde kuşdıli •ok:ı;:,ıııda .58 

}; numarah '\C 'u:1. doksan ar.,ın ar a 

uıcrine ındmi ı;cdı o&ı, hir sofa, bir 

mutfak. iki ku\ ıı, ~.58 :m:ııı bahçe \c 

mı.\ştemilat saire\ i lı:ı\ i hır luıncnin 

mmanıı \adcsi Jıilamınd:ı borcun \c

lmcmc ... ınde dot 'ı ıulı 1 çık:ıııl:arak 

ı k:ıdaı 

r , mun ıl 

onimde dola ı~ordu. 
ıpck gıbi unlann tartılıp çantalara 

gıı d gı i gord kçe dul kadının boğa
zım t:ı t:ın b'r }Umruk tıkadı. 

Bir defasında. da)anamt}arak, ha] 
gihi ~arı bir teneke tere\ ağının koku
sunu almak jçin burnunu ıızaıu. 

l\1a1 sahıbi giirlcdi: 
Defol! murdar cadı! 

Burnunu sokacak yer bu1amadın
mıı1 çupluğc gi~ çoplüğe! Defol !.. 

Ann.ı \ ajJıe\ nanııı sc\ inçten birden 
bire go:Llcri p::.dadı. 

Nn ıl olmu tu da o ':ıktc kadar 
haunnn gt: lmemişti. Ko e ba~ında 
çınkod:ın bir çöp s:ındığt \ardı. 

Dul kadın, orada, balık kılçıkları 

kem ık p:ırç:ıl ı ı. çurumu~ sı hze ko
çan\ n bul hılcccj!;ini d" ~undü; H 

suı tl:ı çı p tLntk 'ınc doğru ılcrle 
mive b ,] dı 

) kla uğını g(l 
ri.Jnc t\I i di ILrını mtcrereJ... hor-
bdı. 

l'aJ... t açlıktan huıl ıi k ııa .. n ka
dını r t kad • 1 ( k (, madı. 

1) kadın tını ll 1 1 1 cıkarak kö 
pettın lt llıne cnldı dı 

Hı cbkıka coııı.1 el ı i 1 anlı. l:ikin 
rakip · di 

ıki l uldum, p c:ı dığına eğildi; 
ve od:ıc:mı :ıram1 a b 1 dı ... 

\ aktındcn C\ el a"a ıı d ğıııık saç 
lan kokmuş suprunt ılcrc stirunu5ordu. 

:'\ .. ideden: 
ttin Ekrem 

I' dtn : 
B• lt:rhq inde afi. l't.ı\ roz cedit 

Bo tancı Abdullah :ıgn mahallesinin 
atik RaQiın alta CLdıt \ında cadde in
de k n ta .. arı uf k.mıımırıun neşrinden 
, el rol haddt., ahaı c bes uz lıra\ a 

f trııg olunan hane Zehrn ha 
de\ rimh. n dı la ı kı~k ht' ga 

td ol ı a 

k 

~ 1 t fı 

ı Lır taı a ı emlak mılli 

unu t. k ık m. l dutmr. l) rununda 

mc 

:\ıl ıçcnc:ınde o p 

' rdı . I~ duı 

ıl.rur. Zcrnın 

ı \ i ol p kı t 

u: ı mest r t:ı. 

tınıı ı,.ıuna ı;iıılir. J 

k u lıır ralık .,ofa uzt indc ıkı od 

bır hal.\ 1 ır mcrdiHn :ıhı dıj!;cr tara 

ta bir kuı;uk ı f n 'e l ır kı ridPt 

u cııııde iki oda l it h:ıloi :zcmını kıı 

m111 ~ iııı ar ç nto 'f •• 

• M ı m• ı :ı ı lıam. m , cmını 

\ i m 't /. et: k 'e tt it mh. 'ı ... hm t:ı 
h , ı ı.. ır 1 h nç mııtl ak \ 

1 :l'-ınıJ camlı :k:ıpu ılt 

l 1 mu~ U/.\;rt d ık '• .1 u uk u.., 
c da. ıkıncı katt.ı ım ara-ıdıı. Bahc,·l'd 

•:ıkaf ı ah~ap zr111 mpral ka,.. · 
ı ıutbak 1 ırk ) 1:di l : ı- .ılıı ı m ht1.. 

\ idir. umum mc"llha .. ı hiı· donum 'u/. 

, irmi beş buçuk a ,ın a .. ıı ınukcmmd 

ahşap hına 18'2 ~.\gıı. mucbak 4. 

k:\gir .. ııır ,3 t .50 :ı m :ılu p:ınn:ı~ 

tcrbiindt:dir. '1\.ın:ımıııın im ıııt:ı m 

h:ıınmine'i be b"n iki ) U/. etm ' 

limdır. Talip olanlann kt\ mcti mu 

hammcnt•inİn )uzde onu n 'bc:tıock 

pc akçe-ini nlaralc 928 - ";' 4;' J do '. 

nu. \c 9'29 • 2- 14 ~uhat ltna bd. 

d.ıire\ c bizıat 'c ~ .ı hı h \;kale muı .. -

~aat c.:\I ıııdc:ri ıl:iıı olunuı·. 

Bugün: 

OPERADA: 
AŞ "H 7.l \DE'\ ~l'ORC'l 

ALHAMRADA: 
~ r.ı <. \ ı ~z ı \ 

ttSRİOE: 

MELEKTE· 

Yeni y ıı 
çen 1918 se .e 

fazla muva~t' 
n 

.. 

olan kim 
Yeni '\ıldızlnrdan ge 

çen l 928 "ene ... indc en 

fazla muvaHak olan 
'kimdir 

Amcril • sinc.ma m · 
mu:ıhrınd:ın hir 
h ~u-ca l ınkct :ıç ı 

u 
no 
bu 
k 

ı.. u r 
([ 

r) 

l rınc 1 t<. ır. 

sıdır 

Uc•slw r si llı'llltl SflllCI. at ktirı rallas Berri m11llıiş bi,. köpel 
naakltsultr. Rıı merak 011<1 §İımliyt• kwlar binlerce lira sar

ftlfirmi . .,, cuini irili ufaldı. cim; t'İns yu:l<'l'C'f' küpekle doldur
mwslıır. Ut ı-:imcle bıınlurdan son yımlt'r<fe lıasltrlwıcırı ve fedrı

ri içiu ı ·allus Ht•ıTİ!fİ yeJl(• bir llaylt masrafa sokw1 ikisini 

l/l/l: . 

.. , lan J ı ı mın t ndL çekilen f 

e J.:, d r hiç lir t)nhnt \C n il/. ıa filımın• 



( PAZ R Telefon: 
\'AZI iŞLERİ 

an ilil Kanunsani 

1929 

j . 1202 
i 1> A R t İŞ 1 ERİ 

is. 3872 
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TAYVA E PıVANKOSU 
ff Yeni tertip Yeni plin 
ı" }. nci keşide(]_}) Şubattadır. li 

;;,(!,, hm \ JUil'El,EU: _ı.~ .,A 
so.ouo 
]8.000 ~· 
15·000 
12.000 
1.0000 

• IÜI\ \.l·~ 
10.000 

LL!TJi'IÇ'l DlKK \T ED!~IZ: 
Bu seneki t.ın .ıre ph anko~u şimdi} e kadııı kılerin rn zenginidir: 

l - I0.000 fır 'e daha yukarı hin ük ikr mi yeler gecen sene ) alnıı ··~.. tane idi. Hu 
'"!i,, ti•. ı·'.l~et ihtimali 0 .,(ı7 nmnı~tıı·. 

2 L '.\1l .\l iKR \MiYE ADEDi · Geçen «cncki keşidelerdc yalnız· "2.000., idi. Bu sene 
··.1900. dur. L:•.,um i abct ihtııııali dr t m: r 0 95 ('ani iki misli ) artmıştır. si . E 
Pi\ ı\ '"() \ ~l.C. Dio:N /"E.\ GI"\ OL\ l !\RJ:\1 \ Dl-.Dl m; sı~~E (,l•,\'E ~l::\ENI~ E 
T\'\I 11\1 rnç;ıı T CJl\.\('\J.~'Jm. ~ 

l 
hn\ i o1du,..u fo forh eti kil sten dohn ı biızat balık ) ağından 

daia ku' etlidir. lezzeti g l\ et latiftir. B:ılık '.ığı gibi mideyi 
IHlzmaz. En nazik midelerde bile kola~ JıJ,lıı lıazm >lur. Y tiriıye
rnİ\ en çocı.kl:ır icin p;ı et mLe"ir hir dcrndır ~i~e i )ÜZ ku· 
ı u;- r. J) p( ,u B ~ r 1\cıı 1 1.ı: n ı. 

Bel i i mübaayası 
Tütün inhisarı umum müdurlüğünden: 
San 1 b.ış lllUlht lu~l İı.: n 

tıle m ba\ ,ı \ olun.ı~ar:ı ı l ı 
r- >1111\;k uzcn.: her ,.,rf ı mur h .• ı ti 
n .ı t kon,j..,, onun l 

Serınavesi: tedİYi:. ed i l 111 i ~ 1ı . o .ouu liradır 
Unıunıi l\1 üdih·lük 

Ankara 
İslanhul 
Bursa 
İzmir 
Saınsun 

kara 
şubeleri: 

Adrtna 
Traltzcm 
Ualikesir 
Gire~on 
Edrcıuit 

Av,·nhk 
~ 

Zonnuldak 
Ka) ~«·ri 
lUC'r in 

l\lüsait nıuanu~ırtt, kmııharalnr, l\asalar 

Devlet matbaası müdürlüğünden: 
'' ... d öİ'"~erl yazılmış mlİS\ eddeleri ) anlışsız olarak ) cııi 'azq a çevirerek 

~\ ~~~ nzı m kinesile stiratle }azmak kabiliyetinde ıki daktilo hanim 
~t'oa :<e~ eJ.ete ııhır. Tah ilinin derecesi yüksek olanlar \ c Lir miıcss~ ede 
~~ xı ~ ~ ~ ~ecriıbc görmüş bulunanlar tercih edılecektir Ta'ıp olanlar 

,rıs\ndtı \\e\\ ~bt. Jaka açılacakur. lii·ııbakava gimıek isle) enlerin ve"ik:ı -
tt1'' \,11.tn ıya müracaarla ı ımlerını J,:J\ el ttirmcl ri. 

• 1 '· il 1 1 

----Taksıtle ----1ı; uruş 

Jlalto 
kostüm ----Manto 

usamba -----Pardesü 
Kazak 
Cocukelbises 
Hazır 

ısmarlama 
1 taob ıl l.mtı onu K:ırak.. lı:ın t.ıhtınd:ı 
K 15·11ı Ilı ıl;lni ke•ıp ı ıJr ca ıt Ldıniı. 

... fa vvare J~ilatlarını 
Bahı,.cl,,ıpı<lu Su li lı l\c.::uti t·c·z lıL · 

~ıııd1:rı al uıl.lr znrif hir lıl'dhı· ,ılır 
lıır. 

Operatör 
Ahınet Burhaneddin 

C errah Paşa hastahanesi operatörü. 
Mua} enchane: Beyoğlu Rus se

farethanesi karşısında 348 mımro
ILı Suri} c Çarşısı apartımaııı 8 mı
ııırocla Tclcfoıı: Bqo ,lı ı 161'1 

~~ G 
~~· .BE 
N~1 IS 
• ı Bahçcl,apıda :S ıh :\cl"ati ccıanc in il :h a · ttiı · i7.m 
1 aç a ınızı u,1Rcçctdcrinı1. t:ıl.C cd\l)<:: ile. dd.li bir dikkıık h 

istikametle ~ apılir. Dakik idrar tahlili 1 ();:ı l.t.nışrnr 

Hall·s Balık yag"" 1 Bııhçck~ı~ıd~ Salıl~ l\1ccnti ccznne,~~1de 
taze bmncı morınn Balık yağının kılo-

uk şi~eld 90 kunıştur. Mag·şu,iyetini ispat ebene bin lil"ll var. .. /' 

U k • • d ı f "• • d Çocuk gidaları, emzik , s u ar 1 ara muj ;e pancalon muşamba'gÖ. 
gü,lük. şiringn lastiği., Cam ~iwıJa, lıı:ıtik sonda derece gibi bilcümle eşyayı 

sıhhiye ile krem, diş macunu. podra, ıa, anta, kolon) :ı. esans gibi tu\·alet eş ya

lan Uncular sokağında ~eni ıtıı~at ye Je,·azım tıbbiye mağazasından ucuzça 
tcdari k edilir. 

)lek: Jcı)rı11ettar hır vazı rıa k:i ııcsi . 

J3u mal.ine dcktilolııra en Zİ) ndt' eh cd_.li 'e l.ullıınılına:.ı kola) 

olması için uzun . zamandanbcri ihLisac; pe\ da clmi\ fabriknlıırdıı ihti· 

yııcati n. riyc) c göre sureti husuııi) ede jın:ll edılmi~tir. 

1Jıilı1n icfcrnialı kolayltlda m11uycnc cdilel>il ir , 
lmrdel<ist bıiyılk bir sulwlclle de1/işlirilir. 

(MAP):hem· ele hafif, hem de kut1iyen 
pahrdısız bir makinedir. Yazı 

hattı tamamen eörülür! 
f 1 \P] de r.ıck, suhukt, zcrnfct , c metanet demektir. 

. f 1 \P] mal-inclcıi Türki) c umumi , lentc'i ulan GlL\:'\D J.iBRl~lU 
, 10:-.;rn\ L J,utürhanesiııde ıcsh:r cdilmcktcdiı. 

1 ler zam ın gidip gtı ulclıilir. 

ık zade 
l3iraderler vapurları 
l(a radeniz nıuntazarn 

ye ) üks postası 

ARSLAN 
'npunı 27 Kftnun sani 

Z R 
'·mı Siıktcı ıırtınıındnn 

Zongulc.laı.. indmlu 

l ,ıın ın 111 ı ı nu\ ,ı,:ıl l!t 'L 1 ıuı 

'.ıpuı l1r 

('l'I :onoı~ \ "ıı1..1ı u 2:- ı,:ın. n'•· ıi 
pat.ıır inh ,ı 'ı· \"uıı.ıri,t.ın ) dw 

\~ılli \ ) \apuıu ~8 l.antı'1 "lni 
paz,ırtc"i ilaha \ c 'ı unani't ın dan 

ll<~R \ ·o ) 'apuı u .m k.ınun!;anı 

Çaı,aınba [ Odc .. ·J. Roman~a , \c 
Bulgaristan) d:ın 

Yakındıı Limanı ınızdan hnı ekcc 
cdccı; k 'itpurlar 

( A 'iRiA ) 'apunı 2<J kıinun sani 
Salı gunu 1 1 de ( ~aın:ıun , 'f ırabzon, 
\ c Battım) a 

( 1 ımA'.'.\O) \npııııı !'lO k:\nunusani 
• Çarşamba <.aat J 8 de Sclı\nik , 1\ li-

dilli , izmır • Pire , Patras , Korfo , 
A) asrandra , Brendizi , \ encdik 'c 
Tıic~te) \\; 
· ( T L:ODORA ) ':ıpuru 31 kılnun
saııi l\:r'°cmbc ahah tam 9 de Loyd 
eksprc-. ola ~k J>ııc , Bıindizi , 
\'cncdık. \e t l)l"'lc H.: 

l kr ne\ i tııf ıl t için Gal:ı.tada mum-
ham (1.rn d Tri tiııo) Başlıca acanta
SJna. Tdcfon He\ ojtlu 212? ve Ya 

C ~alata ":ıra\ ınd:ı "ahık cl~nil.. bon
mar.,a ı hııı.ı,ındakı ', L nelerine cele· 
fon Be} oğl u 2499 'e ) ah ut Sirkecide 
Me~'adct h:ı.nındnkı ~:ızıhancsinl! mü-
racaat cdılım: i. Telefon isrnııbul~J5 

TRABZON BiRi ~ Cİ POSTASI 
( CL'.\11 I L'HıYt:T) Hpuru 28 kı\

nunu sani Pa:ı:ıırtc:ıi 12 de ~alatıı 

rıhtımından hareketle İnebolu, Sam· 
o;;un. Cırc~on, Tıııhıon Hi1.c. ITopa 

' '.ı gidecek 'l dı ı .ı lL l 1:11.Jr ı-.kc 
il"'ilc hiılktc Hı•l·, 1ııı>11.:ıc, 

'I r.ıhınn, ( :, rt t , ( :ı L 'o , ( >rdu. 

'uk lı ımn . 

1\.0\ \ \) ' punı 211 k rur , n 
S ılı 12 de Ca' t ı ıı t 111111d:ın hare 

ınıir, \mıha, \1 İ\c. 
ilkel'!, 'e Ta~.ı u. 

\n tı oı, \1 \C, \ııtıl .ı, J ı.ıi ~ 

( ıa .. h k( ı nı ba~ıııda mcrkc .. 
:ı cııtc.,ı. Beyoğlu 23G2 

Mcs':\dct Jıanı altında c.!airei 
malısusada şube aceııtesi. l::.tan

hul 2740 

1 lntal zade Tay) ar Yapurları 

AYVALIK - 1Z !\1İR POSTASJ 

Tayyar 
vapuru 

2 7 kanuıısani 

PAZAR 
ünü sa:ı.t J7de Sirkeci nhtıC"ından 

hareketle ( Gelibolu , Çanakkale 
, e köıiez tarikile izmir ) e nzimet 

'e :r~ det edecekdr. 
) ük ve yolcu için l~minöniı 

lleşadi)C caddesi rıhtım hanındaki 

idare hanesine miıracnat. Tel. istıın· 

bt.I 1977 
'oku bileti v:ıpıırcla da ' eri lır . 

(ADLER) 
Yazı makinesi 
(Adler) in ufki hurufat tipi irn· 

citızı münhasıran Adler yazı m:ı· 

kincsiııe mahsu~ bir hu usi~ ettir. 
·. Ar;!tı olunduğu kad ır çok kop· 

\ alar çıkarılabilir. ılclebec da) anır 
ılk yazı makinc:ıi l 898. ıı.enesind' 

\Dl .ER fabrikası tarafından imıı · 
olunmuştur. 

Bucun dtin)ada 36,0000 mııkıne 
atıl ıştır, 

'J urkı) <' \ el\ili umumiliği: i:ıta 
bul, G:ılııcn Voy\ oda han No 7 -20 
po•ta kutu:ıu, Galata 447. 

Anadolu \'il!i) atı için iyi Acen· 
talı klar ' c sen ar memurlıır aranı· 
\'Or. 

1-ı- Döyçe O. Bank 
Tarihi tesisi: ı 906 

Müessislerı: Dresdııer bank 
A. Şafhavzenşer bank fcra)'TI, 
Nasiyo:ıal bank for Döyçland. 

Merkezi : Berlin; şubeleri: 

J lamburg, İstanbul «Galata ve 
İstanbul ıı , İzmir . 
Galata kısmı telefon: Beyoğlu: 

247, 243, 684, 985 
istanbul kısmı telefon: İstan· 

bul 2842, 2843. 
Oeposı: İstanbul Tütün 'iııı

nığu . l ele:fon: İstanbul 3227. 
Bilumum banka muamel:ıtı 

icra ' e hususi ktsalar kar 
ı olunur. 
L 

l\ \ R \ 1 H::\lZ Pl) 'TA 1 

Büyük liman 
' apuru 28 Kanun sani 

Pazartesi 
Giıniı :ıkş:ımı Sirkeci nhtımındall 

h1rekct1c Zem ;.ı'd:.ık , inebolu • 

:-;ını n. l"·ıt~a, Uıdu, Giıc.;m. (:r 

ı de • \ ,1 •,fı l.e'H. ·r ı, b <ı , • ~urnıcn 

IU.t.l \ \ l ıp ' 'c rirc :ızi 1 

\ \.. ,\ Hkl (de ·~ kt . 

'i ~ 'e 'okı.. i\' S"rkccıd..: ' c 
lı. ml:ı 1 nuın ı 'u .• tc,inc ım 

~·ı • ·ı ddı·ı i • ıl ı . 10;) 

. 
rr.,fıı,'011 .'-..'aal•in if<in tari/{•sı 

Sn imi Kur ış 

6 ı•ıc 1 cahiicde bir sı.tır 2~ 

5 inci « ç: (( 50 
4 üncü ('( o: ('( 80 
3 üncü <t " er 120 
Z inci (( et (( 200 
1 inci « er CI 400 

l "elgraf: istanbul saHi 

ilan muhteviyatına dikkat olun· 
makta lıeraber bu hususta 
111esftliyct kabul edilmez. 

Gazetemizde mtiı?ar eden bütün 
yıt.zıların hakkı mahfuzdur. 

Abone şartları 
Vilayetler için: Senelik 1700, aıtı 
aylık 900, iıç aylık 500 kuruştur. 
Ecnebi memleketler için : Se.rıetııc 
~000, altı aylık 1600, iiç ayhic 

900 kuruşnur. 

Güneş 
Ôğle 
iVindi 

'aban 1,t 1347 

Takvi1n 
7 20 1 Akşam 17 ı.; 
ı~ 2s Vatsı ıs 4tı 
ı 4 57 J msak 5 • 0 

Mes'ul Mütlür SELiM R.trtıP 
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