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• numc'ı 

:ı. rush::.ısı her yerde(;>) kuruş 

aır · ne düşü ti 
katib·n sa a 

MÜNDERİCAT 
2 - nci sahifemizde: 

Telgraf haberleri , Poli., 

haberleri, ~iç.in~ r c .• ıirc. 

3 - ncü sahifemizde: 
Günun tarihi, Kari . uttınu, 

. 'aat c 13» u çalar mı? 

4 - üncü sahif emizpe: 
Seyit Ali Rsis, Bir a\ uç J"i.ıl. 

5 - nci sahifemizde: 
incma sutunu, 

,iwnıı, 11ikılrc. 

Htın) .ı 

Ha.şal/alı diyelim 

Haliç için bir -
rak dubası ge i

r0liyor. 
Oldu, oluyor, yapıldı, yapı

lıyor dene, dene bir yılan 
hikayesi haline gelen şu halicin 

1 
temizliği - müjde diyelim -
artık başlıyor. 

Kaçakçılık ne zaman 

M©\Ik\&rrlTh& 
o 

nw~ 

eh ·rıi heroin şişeleri 
nasıl yakalandı? 

• 

Vasi şekilde kaçakçılığa sahne olan limana bir nazaı 
Galata ithalat gümrüğü me- mali taktdrinde insanı sai 11oş 

murlan bir kaç gün evel giz- eder. Heroinin memlekete 
lice gümrükten geçirilmek is- ithali ve sureti sarfı sıhhiye 
tenilen dört sandık «Heroin» vekaletinin murakabesi albn-

Bir gün gelip seyrü sefer 
imkansızlığı karşısında apışıp 
kalmaktansa geç olmakla be
raber bu işe böyle bir ha • · 
· nin zuhurundan evel b 

' meydana çık~rmıya muvaffak da yapılmaktadır. Kokain ka-
olmüşlardır. ~ dar değilse bile yine kayda 

Komisyoncusu tarafmdan şayan derecede pah lı olan 
gümrüğe «Makarna» diye be- bu ilacın gümrük resmi çok 
yannamcsi verilen bu dört fazladır. 

sandık heroinin meydana çı- Gümrük müfettişleri bu san-
karılması gümrük memurları dıklarm kime ait olduğu hak-
için ciddi bir muvaffakiyet kında tahkikat yapmaktadırlar. 
teşkil etmektedir. Komisyoncu muamelede san-

Zira gümrük memurları ilk dıklara sahip olmak üzere 
defa sandıkları açıp muayene üç tüccar göstermiş, fakat 
ettikleri zaman hakikaten bu tüccarlardan hiç biri bu 
sandıkların içinde makama vak'adan sonra sandıklara 
bulmuşlardıı;-. sahip çıkmak istememişlerdir. 

· Fakat muayene arsında ko- 1 Mamafi müfettişlerin tahkikatı 
misyoncunun b ·r an evel mu- malların asıl sahibini meydana 
a_melenin bitmesi için göster- çıkaracaktır. 
diği telaş nazarı dil.kati cel 
behniş ve ikinci bir muayene 

· daha yapıldığı zaman sandık
larda makarnaların en altına 
istif edilmiş olan Heroin 
şişeleri zuhur etmiştir. 
Hı rcin, malüm olduğu üzere 

kckain nevinden zehirli bir 
ilaçtır. Koli:dn ~ek:inde. isli-

Galata ithalat gümrüğünde 
buna benzer bir vak'a daha 
olmuş, dört sandık, pamuklu 
kuma" namı altmda gümrük
ten çıkarılırken muayene edil
miş, bunlnrm ipekli olduğu 
anlaşılmca müsad~re edil
miştir. 

.Yeni piyankoya hazırlanınız 

lFii~Il~rr 
a.zırla 1 Ü ıplar 

iyorlar 

) ~re cemiyetinde, mürakabe aıbn~ · yeni fişler hazırlanırken 

I, ~ \ .ın.: P" ,1'11 ıı m.ıdurı~ eti 
ı ı t · · h. .11 • ol tın 

cı tertip pi) an 1 onun birinci J,ı;. 

,id· ı n lı·ı.d Iıkbra ha)hımı~tıı. 

Yakında kalkımızın 
le ine halledilmiş 

olacak 
Şellrcmaııelindc taksi ıicrel

Lerini iıulinnek için yapılan 

tel/\ikal birkaç gwıe kadar 
hitam bulacaktır. Bu tetldlw
tm. Jwllwm=m lehine nelicc
lenme/\te olduğu anlaşılma/• -
ludır. 

Yrl]Jila11 bir tahmine na -
=aran lal;si ıicrelleri yı'i:dc 
kil'k uru:ltyacakltr. Eve[ emi
rde oturuş ıicretleri fo'içı'i/; 
taksilerde « 20 )), buylik tak
silerde « :-JO » im raşa i rıdiri
ictcklir. J(i/ometre ıicretleri -
nin ise ktiçuk taksilerde her 
kilomelrede « 7,5 )), lıiiyıil• 
taksilerde ,( 10 » kuruşa in
dirilmesi m11Jıtcmel<iir. 

<iiizel dudaklar 

Basit bir aletle 
çabucak elde 

ediliyor 

Bu kadın dudaıuannı bu alet 
ile güzelleştirmiş . 

Son gelen Amerika gazete
lerinin hemen hepsinde garip 
bir ilan nazarı dikkate çarpı
yor . Builanın serlavhası şudur: 

« Öpülecek dudaklara nasıl 
malik olunabilir? » 

Oldukça meraklı ve cazip 
bir serlavha, değil mi ? 

İlanı okumakta devam ede
cek olursalc bu bilmecenin 
anahtarım süratle elimize ge
çiririz. 

Merkezi Nivyorkta bulunan 
bir şiıket kudınların güzelli
ğini temin behanesi ile yeni 
bir işkence aleti icat etmiştir. 

Bu alet dudaklara bağlan
makta ve bunların sertleşme
sini temin etmekte ve aletin 
mucitlerinin tabiri veçhile du
dakları öpülecek bir hale koy
makta imiş. 

Ve minelgaraip ! 

\cm tcrtıp dola\ ı ile num r.t 
dul:ıbındaki fi-,kr tebdil cdilmi~tir . 

. um.m I; r , cm rahilmlarl:ı ~ .ı. 
zılmı~tır. 

Di.ımkn itib:.ırcn \eni numl J.ı 
ların dl \ cni n krc p;cçirilmc ine 
hu lunmı,tır. . . 

\ım:uaların fi~kıc ~tçırılme-.ı 
banka, \il<\) et, 'chn .. mancti \ c 
Defterdarlık murnkiplan tarafın-
dan kontrol edilmektedir. 

\1 utakıplar 'il:1) etten razım, 
Ddtcrdarlıktan l i mi, Şehrcm:ı· 

netinden Ccmıl l~ bankasından 
\) hınut l:dım, o~manlı banl,a

-.ınd. n :\azım beylerdir. l'iJcrin 
tebdili o) ı.:;un de\ am edecektir. 

\eni fi lcr \ c ) eni num:ır.ı , r 

kc ideden <..J) gun e\ el dolaba 
konulacak \ c tckrnr aynı mura· 
kıplar tarafından teker teker ~n· 

' ıl.ıı.:~ıkl.ı rd ıı. 



Sahife 2 

• r 
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arasında 

e beşinci 
nıf fes· 

· ecek 
Tıcaret o ı kayd ücreti 

işlerinde şimdiye kadar tacir
ler dörf sınıf üzerinden mua
mele görmekte ve bu suretle 
kayd ücreti ve aidatı şehriye
Ierini tediye etmekte idiler. 

Bunlardan dördüncü sınıf 
« 1500» lira sermayasi olan
lar, «2500» den itibaren ser
mayesi yükselenler ücüncü sı
nıf olanlar ve nihayet «300,000» 
lira sermayesi bulunanlar 
fevkalade tacir sınıfına dahil 
bulunıyorlardı. 
Alınan haberlere nazaran 

alak darlar «1500» liradan 
daha az sermayesi olanlar 
için bir de beşinci sınıf vü
cuda getirerek odalar nizam
namesine bir kayt ithalini 
düşünmektedirler. Henüz ta
savvur halinde olan bu fikir 
makul görüldüğü takdirde 
1930 senesinden itibaren od -
lar kanunu ve nizamnamele
rinde tadilat yapılacakbr. 

Asayişsizlik va
kaları fazla 

Bazı vilayetlerde vu
kuatın f azlaJaşnıasın
dan bihakkın şikayet
le bahsettik. Bu vuku· 
atın gün geçtikçe art
nıası, bu hususta hak
lı olduğun1uzu gö te
ri r. Nitekiın Alaşehir 
cİ\·arında, İnegölde yi
ne bir kız kaçırına 
''aka ı oJnuıştur. Bu, 
~lana\ lı aşiretinden 
Aptiil ağanın kızı Ay
şedir. l{açıranlar da 
akr, >asından Ön1er1e 
Alidir. I3unlar kızın 
bikrini izale ettikten 
sonra yakalann11şlar
dır. 

Adiliyanın 
davası. 

Ağır ceza mahkenıe
sinde doktor Kirkor 
Adil yan ef endnin ölü
n1e sebebiyetten n1ü
haken1esi ne devan1 o-

, Iun111aktadır. 

· 1 .. ıbbıadliden nJahkc
me bazı cihetlerin tav
zihini isteıniştir. Buna 
cevap gelince n1uha
keıneye devanı oluna
caktır. Muhakeıne şu
bat ortasındadır. 

Son Saat 

1 
1 ~~~~~ıl_ ~~~o~ .. ~~~ 

Biz ye ~in 'Em . Bir vak'a 

Bir sahtekarlık 

Müb dele heyetinden 
bir rum atip neler 

yapmış?!.. 

uhadenet ~kti f ~ l~I e Köfteci Hüseyin 
T AI{Sl~IDE BiR k d l J 

Eminbııü polis merkezi bir 
kaç gün evel oldukça mühim 
bir dolandırıcılık tahkikatına 
başlamışhr . icin müzakerat , 

cereyan ediyor 
Nankin, 27 - Çinin yeni 

Amerikan sefiri, Çin ile Tür
kiye arasında bir muahede 
akti için kendisile Türkiye
nin Vaşington sefiri arasında 
ihzari müzakerat cereyan etti
ğini beyan etmiştir. 

Hindistanda işüilme
miş bir aza oldu 
Bombay, 28 [Hnsusi)- Ge

çen gün, P eşaver şehrinde 

garip ve feci bir hadise ol
muştnr. Bu şehirde mevcut 
askeri man vr sahaları, hu
susi eşhasa ait olup, talim 
günleri, askerı kumandanlıkça 

ı kiralanmaktadır. Bu sahalar
dan biri yanlışlıkla, aynı gün 
ve saatte bir suvari kıtasile 

bir tayyare müfrezesine kira
lanmış. 

Talim esnasında, işin far
kında olmıyan bir tayyare, 
yerde talim yapan bir Hint 
suvari böluğünfin tam ortasına 
bir bomba koyuvermiştir. 
Bombanın infilakından iki 

zabit ve 14 nefer parçalan
mışlardır. 

Bu garip hadise için tahki
kat yapılmaktadır. 

Sırplar ve 
Yunanlılar 

Atina, 28 - Sırp - Yunan 
müzakeratı, her türlü nikbin -
liğin husulüne müsait olacak 
bir surette devam etmektedir. 

Her taraftan samimi itilaf 
temennileri izhar edilmektedir. 

İngiliz filosunun hareketi 
• Atina, 28 - Birkaç gün
dtnberi Pirede bulunan İngiliz 
filosu, yarın hareket edecektir. 

Bu münasebetle Amiral Kar 
şerefine bir veda ziyafeti ve
rilecektir. 

Dörtlü. itilaf 

Ankarada ne 
düşün .. üyor? 
Ankara, 29 [ H. M. ] -

Kuriyeradella Sera gazetesi -
nin Türkiye - İtalya - Bulgaris
tan - Yunanistandan mürekkep 
bir teşekkülün vücuda gel
mekte olduğuna dair verdiği 
haber, bura da, resmen tevsik 
edilmemektedir. 

Ancak İtalyayı müteakip 
Bulgaristanla da yakında bir 
misak aktedilmek üzere olma
sı ve bunu Yunanlılarla bir 
itilafın takip eylemk üzere bu
lunması Balkanlar sulhnnun 

AfAÇ y APILACAK ar. a dŞ arı ıara.-
Spor hayatımt%da önümüz- findan yaralandı Dolandırıcı Zaharya· isminde 

bir Rum, dolandırılan da Doy-deki hafta da mühim bir faa-
liyet yoktur. Lik maçlarının 
tehiri zaruretile başlayan ata
let devrinin henüz faaliyete 
geçme mevsimi gelmiş değildir. 

Yalnız öbür hafta yani 15 
şubatta, şehrimize gelecek 
olan Emden ismindeki Alman 
zıhlısı futbol takımile bir maç 
yapılması muhtemeldir. Emden 
11 şubatta limana gelecektir. 
Şehrimizdeki « Tötonya » is -
mindekf Alman kulübü fede -
rasyona müracaat ederek Em
dcn takımile maç yapacakla -
nnı ve stadiyomun o gün için 
kendilerine tahsisini rica et -
miştir. 

Kulübün yapbğı programa 
göre o gün Emden bandosu 
evela Taksim abidesini se
lamlıyacak, sonra stadiyomda 
çalacaktır. 

Halk stadiyoma ücretsiz 
girecektir. Bu teklif üzerine 
federasyon düşünmüş asıl Em
den takımının lstanbul namı
na çıkanlacak bir Şehir takı
mile, Tötonyanın de ikinci 
Emden takımile karşılaşma
sını daha muvafik bulmuştur. 

Keyfiyet Tötonya kulübüne 
bu surettle bildirilecektir. 

kuvvetlenmesi itibarile, böyle 
bir itilafa girmemiz uzak gö
rülmemektedir . 

lrakt 
Vehhabilerin şiddetli 
hücumu beklen ili) or. 

Basra, 28 - (A.A.) ( Röy
ter ) laakal 600 kişiye baliğ 
olan bir Vhehabi kuvvetinin 
Irak hududunda ve Basranın 
takriben yüz kilometre cenubi 
garhisinde toplandığı rivayet 
olunuyor. 

Vehhabilerin Iraklı kabaile 
hücum maksadile toplanmış 

olması ziyadesile muhtemeldir. 
Vehhabiler tarafından yapıla

cak her türlu akın tcşebbü

sabnın şiddetle def'i yahut 
mütecavizlerin tecziyesi için 
tayyareler ve zırhlı otomobil
ler sevkolunmuştur. 

Basra ile Küveyt arasında 

21 kanunusanidenheri bugün 

ilk defa telgraf muhaberah 
tekrar başlamıştır. Basra kör
fezinde karakol gezen üç İn

giliz keşşaf gemisinin Küveyte 
gitmek üzere demir aldıkları 

gayrı resmi bir menbadan ha
ber veriliyor. 

Dün gece, Feri diyede. ol- çe bankasıdır. . 
dukça gürültülü bir kavga ol- Yunan mübadele komisyo-
muş, İrfan ismindeki kadının nunda katip olan Zaharya, 
umumanesinde Hüseyin ismin- bundan altı ay eve] Yunan 
de bir adam yaralanmışhr. mübadele komisyonu murah-

Sirkecide köftecilik yapan has müşaviri İlya efendinin 
Hüseyin, bir kaç arkadaşıla imzasını taklit ederek muma-
beraber umumaneye gitmiş, ileyh namına Doyçe bankas-
bir müddet oturup içtikten ından bir mıktar para çekmiş, 
sonra bu arkadaşlar, ulnuma- müteakiben bu sahtekarlığının 
nede mevcut kadınları payla- anlaşılmamış dlmasından cesa-
şamamak yüzün'den birbirleri ret alarak dolandırılıcılığa 
ile kavgaya başlamışlardır. devam etmiş ve şimdiye kadar 

Kavga neticesinde Hüseyi- bankadan 1290 dolar ile 38 
nin beraberinde umumaneye bin dirahmi çekmiştir. 
götürdüğü arkadaşları bir Nihayet müşavir M. ilya işi 
<Umuşlar, başını bir iki yerin- anlaımş' ve bir istida ile müd-
den yarmışlar ve kapı dışarı dei umuıniliğe müracaat ede-
ettikten sonra oturup sefa rek Zaharya hal<kmda mua-
sünneğe başlamışlardır. mele yapılmasını talep ebniştir. 

Fakat biraz sonra kapıya . Zabıta Zaharyayı yakalamış
polis gelmiş hepisi karakola tır. bugün müddei umumiliğe 
gitmişlerdir. Hüseyin tedavi tevdi edecektir.· Zaharya do-
albna alınmışhr. landırıcılığı itiraf etmiştir. 

Bir günde üç.Je- Ah1ak müca-
ci kaza,oldu delesi lazımdir 

Dün şehrimizde üç otomo- · 
bil kazası olmuştur: 

1 - yedikulede tramvay 
caddesinden geçmekte olan 
küçük zabit mektebi talebe
sinden Süleyman efendiye şo
för Remzinin idaresindeki 1718 
numaralı otomobil çarpmış, 
Süleyman efendi hafif surette 
yakalanmıştı. Şoför, yakalan
mıştır. 

2 - Fatihte Manisalı Meh-
met paşa mahallesinde. otu
ran 83 yaşında Kemahlı 
Mehmet efendi dün akşam 
Saraçane başında bir oto
mobilin altında kalmış, bacağı 
ve sol kolu kırılmıştır. Mec
ruh Cerrahpaşa hastanesine 
kaldırılmışbr. 

3 - Şoför Hüseyinin ida
resindeki 1769 numaralı oto
mobil dün gece Hamalbaşın
da huviyeti mefhul bir adama 
çarqmış, başından ağır surette 
surette yaralanmaeına sebe
biyet vermiştir. Mecruh Bey
oğlu hastanesine kaldırılmış, 
Hüseyin derdest edilmiştir. 

Bir yangın 
Nişantaşında bayır sokağın

da dava vekili Nihat beyin 
81 numaralı evinde dün gece 
yangın çıkmış, derhal söndü
rülmüştür. 

Bir kad n için 
Kumkapı sakinlerinden ba

lıkçı Leon ve Hayık sarhoş 

oldukları halde Taş ktep 
sokağında Varlnrun E:vin te-

İstanbulda olduğu 
gibi İzınir .. zaıbtası da 
ahlaksızlığa karşı şid
detli bir nıücadele aç
nuştır. Taraf taraf 
kapandı Q-ı ha her veri
len evler, oteHer, hat
ta han1amlar, bu va-
dide yapılacak şeyin 
hiç te az olınadığını 
gösteriyor. Bu yolda 
şiddetli bir nıücadele 
icrasının ne derece za
ruri olduğu şüphe gö
tiirn1ez bir şekilde an
]aşı1ıvo1·. 

Vergı tahsııatı 
1\1aliye vekaletinden 

Defterdarlığa gelen 
bir en1irde, n1aarif 
vegisi tahsilatı yüzde 
(s:-,)e çıkarıln1adıkça 

n1enu1rlara ikraıniye 

verilenıiycceği bildi
rilnıektedir. 

cavüz etmişler, Sürpik ismin
de ki kadını almak istemişler
dir. Bu yüzden evde bulunan 
Kamik, Boğos, Kirkorla mü
tecaviiler arasında kavga çık
mış, neticede Leon, Hayık, 
Boğos muhtelif yerlerinden 
yaralanmışlard r. 

~ M~HArfllR f 
l M.TUR~ 

risınen f ı j ara~ındakı 
fark nedir? Göz açık
ken nasıl ruya görile-

J su gibi dıi~iınen zü
ğürtler neden kendi 
kendilerine bankerle
~irlcr? 1\luktedir kale
ıııinizle bu bahsin de 
tahlilini isteriın. 
llurrenı, avzuu birkarıs 

' .han.. benziyordu. I-le
rif çcğiz ihtin1al ki 
Nerin1anın yanında 
kendisini nıahçup et
n1ek fikrindeydi. 

• 

-J(),j_ 

O başlık bile başlı 
başına bir felsefe 
gösteriyor. ~1akalenin 
derinlivini ifhan1 edi
yor. Şimdiden teşek
kürler ederim. Ancak 
Bizden bir niyazını var. 
Bize ruyalar, hülya
lar hakkında bir 
kaç makale yazınız. 
Rüya dediğimiz dima
ğı hadisenin mahiyeti 
ne4ir? Uyl<um11zda iki 
başlı, tek ayaklı insan-

& 

lar; dokuz bacaklı, üç 
kuyruklu hayvanlar 
ve bunlara 111 ü nıasil 
bir sürü acibeler görü
yoruz. ÖlülerJe biln1e
di 1!i n1:z lisanlarla ko
nuşuyoruz. Aya çıkıp 

dansediyoruz, denizle
rin dibine inip buğday 
ekiyoruz. Bu f antezik 
hadisatın ~habı, lcdün
niyatı neden ibarettir? 
Sonra «reYe» le «oni-

' biliyor?I ... utfen bu nok
taları teşrih buyuru
nuz. Sonra hüJ)raJar 
hakkında karilerinıizi 
tenvir ediniz.Aç ta' uk 
kendisini niçin anbar
da görür; ciğeri iki 
para etıniyen bir zibi
di neden kasaneler <.;a-

~ 

yıldar; Arpacı kun1ru-
[l J Reve, malüm olduğu 

üzere fransızca nıyn demektir. 
«orinisme» gözü açık görülen 
nıyaya itlak olunur. Muabbir
lik, ruya ile tefe'ül manasına 
gelen «oniroma c' başka, 
< nirisme» yin J rl r ve 

<elim fe d ır. 

açarak bu sözleri din-
liyordu. Gazeteci ken
disinden neler istiyor
du? Ruyan11 tabir etti
recek, yoksa hülyası
nı def tere mi geçire
cekti? .. Şinulive kadar 
böyle şey lerl~ uğraş
n1an1ıştı. Eğer ediplik 
bu ise hali duınan de
n1el ·ti. Aian1af" ) arısı 
fireııkçc süyfeııcn bu 
söz t • hir ~ ;. da inlti-

. 
Zavallı Hurreın acı 

bir hicaptan nan1usile 
kurtulmak için gözle
rini Nerin1ana dikti, 
mustarip bakışlarile 
medet istedi. Gazete
cinin istihzalarına kar
şı duraa]darını ısırıp 
duran deli kız, bu ses
siz istinıdat üzerine 
bahsa ınüdahale etti : 

- Hurrem - dedi -
her vadide kalem oy
natabilir, ınevzuu tes
pit ettiniz ya, kafi. 
Üst tarafını kendisine 

3.0 Kanuns~m 

• 

LA \'l~EI. "'SL. T l~Ol.1 
IIA[{ { 1 Tf) \ Bİ ~ Sl1 !-. 

Londradan bildiriliyor: İn' 
yetullah han da birader~ 
iltihak etmek üzere Kaııd 
hara gelmiştir. 

Her iki kardeş, Baha Sato' 
ye karşı mücadele için kuf' 
vetlerini birleştirecektir. Babl 
Saki, kendisine karşı aldıkll' 
n hasmane tavurdan dola1' 
Efganıstandaki Rusları ~ 
sız ve yaya olarak memleket' 
lerinc göndermiştir. 

Hindistanda mevkuf oltıf 
menfaları tebdil edilen Ef~ 
prensleri bir kaç gündenbeJ' 
açlık grevine başlamışlardıt· 

Diğer taraft n amele uıeb' 
uslarden « T urtli )> fngilı
hava nazırına Lavrensin Efgl' 
nistandaki faaliyeti e afın 
bazı sualler .. ormu tur. Bu~ 
aller, Lavrensin Ş v · mi ıv 
bnda hakikaten tayyarecili* 
yapıp yapmadığı, kendisiıl8 

verilen mezuniyetin ne ka~~ 
olduğu noktalar,ının tenviri°' 
ist~mektedir. 

llus1~a ya ihracat 
Rusyaya vapılacak :ihracat 

tan badema kestane, halı te~ 
ziabnın kimlere hasredildi~ 
dün ticaret müdüriyetince ali" 
kadarlara tebliğ olunm~t· 

İbramın Talı B. 
Birinci müfettiş nmumi I~ 

rahim Talı bey bugün fstanb• 
vilayetine gelerek, kendisi~ 
tahsis olunan Meclisi nmulP" 
v.ilayet salonunda çalışacaktıf. 

İbrahim Tali bey bura~ 
şark vilayetlerine ait bazı if 
lerle meşgul olacakbr. 

imlimız a tafilif 
Dil hey'ti, imlamızda küç~ 

tadilat icrasına karar verıııiŞ 
tir. «L» harfi «a» ve <U» dsı' 
evel geldiği ve bunları incer 
mek icap ettiği zaman kof 
makta olduğumuz « ' )> incelt' 
me işaretine 1>adama I~ 
görülmemektedir. 

Yunus adi ey 
Cumhuriyet refikimizin s~ 

hip ve başmuharriri Yun t 
Nadi bey, dün akşam sa•0 sekize doğru bir otouıob 
kazası geçirmiş, müsadeJ111 

neticesinde ayaklan berelell ~ 
miştir. Nadi beye ve Cuınhır' 
riyet refikimize geçmiş olsU,,. 

R1l.s111natta bir lağ(J 
Rüsumat umum müdürlii; 

ğüne merbut İstanbul rüsuJ1l1 

teftiş hey' eti lağvedilmiş, vl.' 
zifesinin maliye teftiş hey'eti01 

devredi1mesi bildirilmiştir. 

Cemiyetıerın tahdidi 
Bugün öğleden sonra Fırfe~ 

hey'ti idaresi toplanarak hallJ' 
e•snaf cemiyetlerinin diğer ali" 
kadar ce mitlere ilhak edil ece" 
~ini tezekkür edecektir. 

bırakıııız, zaten vakit 
te geldi. Arzu ederse' 
niz )renıeğe inelin1. ~ 

Y en1ek, llurren1 iç1f1, 
bir davak kadar üzfıll" 

J • 

tülü oldu. GazeteciJ1ıt1 
ekseriya fransızca ]<O"' 
nuşn1ası, Nerinıanın dıJ 
bütün ihtinıaınını 001 

hasretn1esi delikanhf 
ezim eziın ezdi jçiıJ 
için üzdü. H:Ie bit 
aralık elinden ye~ 
düşen peşkirini a1Jll9. 
i~in eğilince gazeteC~. 
nın ayağım hanıf1'11 

iskarpinine yapışJl11ş 
görerek lokınaları b~ 
ğazından geçmez . h• ( 
hale geldi. Mabadı ~ 
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g 
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JO Kanuııs · 

11
Dün Bursa m vkuflarınm 

muhakenıt'lerine sabahleyın 
ba lanmıştır. İlk olarak Sabri 
istiçvap edi miştir Bu ad.ım 
pü k-1s··? ve Abdürrazakla te-
~as ettigiui ve o 1 nn teşvikile 
ışe giriş iğini ifade etti. 
• ~ocab~ın oğlundan 300 lira 
ıstıyen mektubu okundu. Ev
liya hoca m \acehe edildi. 
Tab_ir edilecek ruyanın gi?lite 
cebıne kondui:'llllu iddia etti. 
Muhbiri. den İstiklal madal
ya .nı hamil pliskülsüz L:nail 
fa~ t get!rildi tahlif edildı. 
IIUil am!, ıfadeleri calibi dik
kat ·. 

Teşkilata intfaabım mütea -
kıp polise ihbaratta bulunan 
P· külsıizün tevkifata kadar 
te kilatçılarla çalıştınldıgı te -
beyyt"n ediyord . Bursaya ge-

j Jandarma mııhaja.uuında 

Cinayet işliye 
Mecit müşahede 

tına alındı. 
Hapisanedcn jan<lar-

ına nuılıafazasın<la çı

karak Atin· i ınindeki 
bir kadının e' ine gidip 
onu öldunnekle n1az
nun 1\Ieeit, deli oldu
ğunu iddia ettiğinden 
mü.,ahede altına alın
ııııştır . i\1ahkeınede 
valan sehadet nıadde - . 
sinden te ·kif olunan 
jandarnıa Aptullah 
hakkında vazifcvi sui · 

• 
istin1alden yapılan !ah 
I·il·ata ait evrak ta 
ınahk<..n1ece \ 7il<i etten 
i tenilıni. tir. 

len Emııı· etı" · ·· d · •• Y umumıye mu u- A d 

Son Saat 

Kadın ıneb'uslar 
• 
lngiliz ec" ind 

bir adi e 
yapiı:lar. 

Fakir valdelere yapılacak 
para yardımı münaseb~tile . . 

ı geçen gün, lngiliz parlamen -
tosunda hararetli bir müzakere 
olmuş, ve az kalsın, meclisin 
kadın azalarının birbirine gir
mesine ramak kalmıştır. Mü -
nakaşa amele mebusu mis 
« Vilkenson » un, mu af;.za-

1

. kar fırkadan « Ledi Astor » 
ile « Ledi İvig » e k r ı: 

- Bu milyonerler f kırie-

1 
rin halinden ne anlarlar! 

sözun'" sartetmesinden ileri 
gclm" tir. 

üçü hiç çaiar m!:J 

1 
e r 

1 Yemininde durmıyanın cezası öliimdiir; şimdi beni 
1 dinleyıniz ve yapılacak kaça.'cçılık i.,ini etraf ile anlattı. 
1 -:J8- :Yakili: .i. Cema[rlfhı 
{ Bı I..~ ne1 ı c 1 ılukl ·ı \lat \ ,r ı ı..:ı ı 111111 karnını 1 ı Jc ' dı ..! ,_ 

, rııı ·ı."- ·~c ~ .n b arlanı p;ı ur 1 ını ,c ı u 1 1 1t~la d -
dı• . r ı e ıht .\ .r 1\. ·I: ur )dC" ğını ıııılJ}aran. , ~: ı &.1\ 

Bu n ~13 \( d ~ıhı:, iı \f Ot- ""'"'Tl ı J.,"' '7 r,rı, 
4·lı \l Jil..:r "t' • luıı ırılı ı n ı. ~al \JI, r, 'latl ı: oıı (1 n c-

\ r..•lı kJı ık"ı t'
1 J; 11111 litıurı 

n 1 tJ.1r. 
yıl-pa'p 

1 11 

k 
ıl. ll J 1 -

f h lan 

rı' 

ç ı .ını.l 

l nıl "'IOC 1 

di 11ş 1 .ır11ula \- k 
la Ro er snı ı 

la > ar"k ı.a, 

..,.. g Z l 11 f'I Ç 

kı J lrkııılı,. a 

' ıu ar a < ,. ba .. Jarıı. l ar 1 hai> il a ıl 
1 

"' tlı hı ' t ima .aulı ' : 
lır 1111 l a 1 f, ıla ılınn ı •· 
lıaııcı lir d ıln ~ t adı Bunun ıi.zerine otlara .da : 

- Sen çocuk dcğu adıa ' 
ki çocuklu kadımn h inden 
anlıya ın ! 

'ı 1 \ 1 llllll 

nu ani 

ı ola 

l..nı <' 

lırı ı " ( ın 
in 1 .. Demi~lcr ve şidde li gı.ird

tuler arasında " Led i Astor,, -
un: 

- Sen bize vız gelirsin! 
Sozü, bü'ün h<?zırunu gül

d""rmüş ve bu suretle de mü
n: k ~a hitam :1ulmuşhır . 

1 t 

il 

ı rr 

1 ltt\ 

) tun 

\11111 t 

11 l' 

rta uıa lı:1-

nl 
,. rrn z .ıd 111 

k ar • ı.. 1 1:1:1 -
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l 1 1 

~l"r Jıcın J 
.ılrl. lık.a ırk 

rızı 

l :"lll 

.\111\<.ı 

' 1 
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t.ı ın-

t , ı ) t' kır r ' r
c d 1 \CJ ., 

"'U\ \ l'." ~ l 

fil '. f '1 

h il 

:;~hile 3 

1 Zırhlıla.nmızzn bedelleri , . 
' 15 bin kişi ara• 

sında tak im 
e ·ıiyor 

Un1un1i harpte zarar 
gören Frctn ız, İtal:aıı 
ve Japon tebalarının 
zararlarına karşı ık o
larak tt:rk ttil'.,ıiıniz 
Re.;-adiye 'e Sultan 
(). nıan zırl lılarının 

bc<leilcı·inin te ·zii, bu 
devletlerin tebaları 
ara ında bir çok .,il·a
vctlere ~ebep oln1akta 
idi. Hatta hu ·üzden . 
:ransız harici;e nazı-
rı, Fransız ıne li inde 
izahat Y rnıiye nıec

hur olnıustur. B ndan • 
anlaşılıyor ki,(10 lira bin 
zarar ve zi;an talep 
edenlerden ( ' bininin rune d beni ateşe yaktılar. rka aş- Jf M htelit mıibadcte Türk 

. e vaziyet hakkınd11 lanmın işaretine kapılarak h~y'cti baş murahhası Cemal 
ızalı t vermişti. H b ı ı B verdiğim ilk ifadelerimle ister- üsnü ey Yunanlılarla tere- '" m a "" ' ru ) ur 

r p t '<' 
1 r ın kt 1

' ,· iş eri !!Örüln1 ~ ... , geri-
ııııu n •• rııı:ı u11n <".f" 'Ô\ı • '-JI' ·• ... .7 

r ir gı:n Sabri müstacelen seniz beni idam edin ! » yan eden müzakerat hakkında 1 ha ·" ı, "'' 1'·' al<·llcclc n 
~ema'i gönnesini Püskıılsüze Bu söz üzerine Müddei u- kb~yanatta bulunarak d~m;•ti:c 1 1 1• k 11 1 tını '"'" · 

ulunıJıir ~rrwlr lı oı Jııııcııııız, 'e YC ( 1001.)) ki:;;inin yazi-
""r ıı.1 '-~ buJcna .r"'" ı.ank ~-·etini teSJJit etınck 

ı· ı rdt "t:I ı r 11 •u :!llarına at.la h. t~vsiye etmiş. Kendisini ha _ mumi Seyfettin bey dedi ki· ı: --. 11 ' ı. ' 1 r lıakalrın! 
d - Yunan muı·ahhası Atina- "alı ' lr ı ı , " pısane e gören Püskülsüze şu « - Hükümetin emri üze-

\ ıa u i t•· • lılıl.c ,. 1 ırL ı.. ... k:ılınıstır. 'il 

taliınatı vermiş· rine mevkuflar ihtilattan men- dan talimat beklemekte oldu- <li~ 1 ~ , r 
1 

k l~ı. ' 
111 ı-. ını· t"' o ı• pltır nuhı 111. lt.11•1 ---·--------

c ·, .. ı. "'°" '" ( m Cocuk san'tkar-• « - T~kilat yolunda! Hü- edilmişlerdi. Meselenin ehem- gii?d~ °;lüzaker.\b neticesine 
1

' h 
kun: t · d 1 · miyeti malümdur. Mevkuflann daır şımdı söylenecek bir şey ' k k m u ' 1 1. • rıır ol 1 11olln <l • 

"" " . lar arasında • 1 tvirecegiz. bo lngiFz yoktur. Hastal:gı'll ı"çın İstan- 11 1 1 ' sef f itadeleri aynen kaydedilmiştir. 1 a:e ıne gitti, 2000 silah Şimdi meselenin şiddetini bulda iki güıı kalacak ve son- ,ıJ 11 
' ' • 

r l r. 

teını etmiş. » anlayarak inkf.ra ye-lteniyor. ra Ankaraya döneccğ; 
R isin suallerine cevab n istintaktakı ifadesinin yanlış r~umaileyh Atina sef~etine l..ıı le. • 1 l Ut: • ıı 

~enıall ta ·dığın kuvayı mil- oldugunu söylemesi hükümetin tayııı edilip edi miyeceğ' hak-
hyed tanıştıklannı, bu sebeple şahsiyetine tecavüzdür.» kınd3. da ademi malümat b _ 
k t ;.,.· e 

endi inden yardım istediğini Sabri püskülsüzün eşkiyalı- yan e m""i.ır. 
söyledi. ğmda:ı dah0 ile sözüne inanıl- \ lf Ankara E.f<ran sefaretine 

C al b 1 b masım söyleyince reis: Kandıhard har ciye vezi ınden em u söz ere ceva en: 1 1 

1 111 

( .ı .ı ., 1 le l 
1\ ti t erıııı l d. 

l" 
\ fi 

> ' nılı ... rıi 
1 

1 tı fij 1 

lı.ıt ı 1n1. ~ı, 

X K8\ • 

ıı;., ~· -,, k \ 
t n~e l 

il 

_ Aral.ınnd n teşkil ettik- - Şahit haini vatan değil ge en te grafa göre Amanul-
1 rl sadakati sabit olmuş bir zat-

1 
18:h hazretleri Kandıhara gel- ı " ı·rr lıo r r, ." rr lı Jı kumarbaz cemiyetinin d kt K 

b tir. Dedi. 1 e.~ sonı:a andıhar, H ... rat , ı. ı ıl. r \ z '>ırz Jı; 
ay ııu örtm k i İ hiıkümete Sabri devam ederek: ve el.ger vilayetlerdeki Efcran ı·tr r ıra 1 k I" 

ka ı bu teşkilat yalanım - Ben Cemal gibi bir mah m ·ı eti kr~lın is~ifasını gert al- o h "" ı z n r ı 
uy urup ana iftira ediyorlar köıma değil püsklilsüze kandım masını rıca ile miittefikan m , <l ·n • i' r rrrrı · dı o ., 
dedi. Bunlar para dalaveresinden müşar?nileyhe biat eylemişler " ıı· he k ,ı hır " • '< ,. 

Pü külsüz C malin, teşki teşkilat yapmışlardır. Bu püs- ve asılenn tedibi için milli <lrr. 
lata her kesi pervasızca da- külsüzün lakırdısile isterseniz ted ckiKlat yapmiya başlamışlar-
" t beni asın. ır. abil vilayetine tabi bir "'' ' ' 
de etnı İni tavsiye ettiğini Püskülsüz kend5ine Dikicin çok kabi elerle Kabilin c n:.ı- 1 " r , ... ı 'ı 

!, "'"\ l t n• ıl ı uııızı 

. ,. 
k suy ytnce, Cemal ayaga 1 d d k" bJnda Semti cenubi ~ı"len , r ı "' uı Ik zmirıe Ay ın arasın a ı ka- ·ı ~u a rak: d B d . vı yet ahalisi tarafı • an A- t.r<l• ınl , rr z k , •<la otıı sabalar a ve nrsı: a ısyanın il h h 

- Bunu akıl nıantık k"bul d d manu a azretlerin~ al"Z! ita- an ur 1 ızirıı ol 1 ' -. C'" ı _ aynı gecede çıkacağını e i- t ı 
etıncz h I . . . . d ki a o unmuştur. Kandıharın Ef- """ ogı 11 ııı ~ ı ıı k d • r te•ı sinem ya mı ğini, yetımin ıse i ciye: · ta 1 il 

av l ediyoruz? D di. - Eskişehir fırkası Bursa ' ganıs n 1 aa ığının mercii I'· ııı. k i 11 .ı;' ' .ı rı11ck ı 1 . ı ' 
Ccın . üzerme yüri"rse burada cephe umuru oması takarrür eyle- rıkr11 z lloo• ' ' :ır 

-
tıa 11 kardeşi Mustafa: . m:ştir. '" 11 ,, k '!'" ır,• o d tutarım dediğini söyledı. B" · • 

tan b
a ema muhabere vası- . * ırıncı umumi müfettiş ~al ı 11 lrol hı hl' h c ı ı.: 

ız en ol • • b . Dikid cevaben: lbrahim Tali bey du""n Anka- fuz ı trrl<'d• r kJ '" n • rktı '' n.ırnrr 
den iı. aca. Qım, ag~ eyım- Bunlar uydurdum Ne Ş ph J ~ - ı · radan şehrimize gelmistir. lıkl.ır , .ır kn ol<lu. Rir1rnloirt 

M e enıyorlarmış, demiş. Kazım karabekirirı haberi var, 
Uslafa ın" ka· r ett"ı d A d 1 d d. ı Jf Son tahrir neticesinde ne e y ımn. e ı. 1 k · · d ' 

l. ı;a 1 .,.ıJ ıri P" "'t1rard1. ı. ,.. .. n 
ugııh ı .ıı r.ı ... ıııJ J,, lun... rn 't ıı Sabn' kalkt · j meme etımız e 100 kadc:ıa 

1 Püskülsüz dedi ki: 93 02 · , erkek isabet etti{ı ım- ,,. ' )ı"· hı blık • .lıa rn',• ·idi. 

ı.ır ıı 

\ ı ""11 rk k f -rel~ . P ık 

'azıh · • llollalld. 
llıJa .ık 'e 

• il ı.ır t olacak1ı. il r l-
Ja • ar uç 
l 1 :.uludu • 

a uç ..,. t;ı Ht l'an 

,. ' ı..: ur ı J t ıı ... 
laıı l ı 1!11 r 1 c .. lıın 

lıp <il co ki ı. 

l.1
1 

Hl \Sr 

y nanitanda 
otomobilci ik 1 

Atinada bir grup. 100 mil
yon drahmi sermaye ile bir 
<>tomgbil fabrıkası tesisini ta
savvur etm kt dir. 

Bu fabrikada 2500 amele 
çalışacaktır Mamafi bu mü-
essesenın teşkıliııden evel 
hükumetin ot om o b ilden 
istifa eylediği gümrük rüsu
munu tezyidi talep edilmek
tedir. 

Grup mümessilleri, bu su
retle himaye görmeden evel 

• memlekette otomobil sanayi
inin teessiis edemiyeceğini 

söylemiştir. 
- Mustafa h""k" . . - Cemal fakirleri: «Banka- 1 1 t A d -

Ver u umetımı se- il !arı basacağız» , zenginleri: aşı mış ır. vrupa a da kadın tlr1 rnr n r • ırkusırrırLn cl:11de 

de ıınb deyince «öyle ise senin- fazlalığı nazarı dik katı celb- Li ı"I'" ' re r , .. ; Yunanistanda 
oy · Seni kumandan yapacağım» t kt d" 

kork tt
nunu koparırız.>> dı"ye e me e ır. < 1 h 1 1 h "' · t n} diye kandırıyordu. Bunun ce- .., M f k ·li '" ana'• "11 cır "''""' avın ıs asyo ar 

u ı.;gunu • k" tt" d · d ı d ,.. ua ız ıtaatı kuman- ılı! .. ,., ınutlaı;a ka,1 ı. 
tı.... ın ar c ı. bine c memunyet o u ur danlığı tarafından dün Anka- İngiltere hükümeti, Hindis-
a.n:ınc; celse Reis beyi ilıı ,a A •• ~·ı lıııbu lıJlıl _ı iU'. l h ak.al . 

E " · rada atlı hir koşu tertip edı"l- · tan i e avai mün atta ıs-VVela S b · Cemal - Dünya tarihinde l\arcl lr.1[1.1 ;ıcır,.l.,:rrrde • rr ok .,,_ 
D'ki · a rı kalchnldı. böyle vak'aya tesadüf edilme- miş, başvekilimiz de iştirak ırrzl<-nlr J.ıl ,ıu, •a.rsrz snrn1qı timal edilmek üzere, Yunanis-

lerinin ~!~ a:en verilen ifade- 1 miştir. Şerefime leke getire- buyurmuştur. Lr, re •. ııırlar .. ,,irmı ti .• ,· a\"'r l"' da Navarin ve Aagostoli 
buı ~ın e zabıtanın gafil mcm. 1 Jf Erzurum meb'usu Necip t'r"ŞL <lırlın • ı .. < orr kırrıı, k.ı,aıra şchrirlerile Korfo adasın da 
B un, agı bir cuma gunü Badehu Laz Ali, Kadeıİı, 1 Asım bey, Cemiyeti akvam b'ln ıs '" rr p ·;-u rle •'la)ıı g luk tayyare istasyonları tesisini ursaya b k , 
Yıtzılıd as ~n yapacakları yetim Mu tafa çavuş muvacehe • dil şubesi ilmi azalığına tayin ta 11 'crııı ·l 1 ·~ .,n, •' teklif etmiştir. Yunanistan hü-

ı, bunll ınl;fir etti. edi diler, kısmen itiraf, kısmen edilmiştir. ,. 1• r 'c" •· ··1 • ıl a' 1 ılmr·tr. kümeti, teklifi prensip itibarile 
Dedi ki: k d bul d 1 h k llıt ı ar h 1rcl ) dk bılc r• sc•, in ar a un u ar, mu " e- Jf F ort müessesesile yapıl~" kııbul etmiş ve tetkik edilme-(( Q "f !LJ-' l.roç dtJ a nıı1tıİ11a Jı ~ı ;3.\111.1 

1( d:- 1 adem yanlıştır , meye yarın da devam edile- itilaf dün (B.M.M.) de kabul ı;ıde dr, im tanı n "" """" . urdu sini nafıa nazırına havale ey-
cn ıl rini kurtarnıak ı"çı"n r cektir. edilmiştir. 

·~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!:!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!l!!!!!l!!!!!!!!!:ı.~,~~~"~'~;::;lk~,~m~o~ri~~b;''~'-~~le~m:i~şt~ir~.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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t ıiz. F. 
l 1 Utı ll U U ı 
hir bu uk a nıuk.ad
d ın ize bir nı tup 
gonder rek bu ıatıı 
<tdr · · 
1 e ını -.on n t ıı : 
)tı .. k 
t gunt: adar 1 .ıri 
Ununda ('C' abınız go

ı·e:ın ·d· i'.a . ını, nı 1 tub.•nıt .1 

Yı ,0 ln1a ı ihtimaline 

b' ... ı t '·n·r rica 
t.dt:r" 1. Sı b" • nl, l i 

ı 1 il·in · 3tın:ık "çin 
a l u z t n alı nı, 

\alıut d"• r e 1i etli . . 
h. t~ . . (' 11 el~ 

hu1 ı.İı anı7 
ı ı Lt ·ınız , luruın 
f:'f t 1. 

(:t ı • 1 t.ısta < tik Ali 
pa. a nıaha •, · n<le 
n1cdrc c ... ol a~·nlla. ·o. 
ı · h nL-<l nıurettip 

c'"'..• 1İ.1 ':1P1et 
S., . - Bu zatın < d 

I" i hiL~t' de Z3\ İ (. !"1-

n1i:;;tir. ~lan1afi gayrı 
nuibadillcr cen1iyeti 
i e tcn1asa gelirseniz, 
zi ·an ctnıeden bi:· u
n."ti tc"i\'İ\ c hulabilir
sınız, efcıi<lin1. 

lf. 
Her ~vi yazı ışı yapa·ız 
()rta tahsiliınizi bi

tirmi ga" et faal il·i 
geı c"z. 'Yeni harfleri 

ı rnül·en1~1elcn yzıp, o
kurt z. Fran<.;ızca •a ela 
nı "il·cn1111c len aşiİ1avız. 
H ·r aksanı saat << :.- » 
tan itibaren bir tüccar 
ve Ya baska bir \'t'ı·de 
ça lişına k. isti ,;oruz. 
Her ncYi vazı isi rini 
deruhte ederiz. ·Fran-
ız<:adan nıükeınn1clen 

tercün1e va p·ı rız. 

Arzu edenlerin << Son 
Saab> l·ari süt•ınunda 
( ı 1t.cnıi Ye llc.ızın1 ) 
i i ıleriiıe ınüracaat 
etnıeleri rıca olunur. ıı 

* Zayi 
«.2t, > Lira ve • 1. Ad

nan isinı]i nüfi.ıs ve 
terhi t kt reıni ha' i 
bir ci"ıl:dan za) i olnıuş 
tur. Bulanın paradan 
ına !asını !-U adrese 
go·1dcrnıe~i rica olunııı·. 

Galata . 1 ıradive han>< 
lf-

lş arıyorum 
~ficarct ıncl·tebin 

de ol·udunı. :\luhasebc 
'e eni türkçe, i hili-. -
. orun1. Kendinıe ınü-
na ip hir i arı orunı: 

ht:r ne is olursa olsun • 
yapanın; arzu edenle-
rin adresinıc nı~ktup
la bik irınclerini rica 
ederiın. 

Adrt. : lstanbul,I\13h
ınut p·ıt-a \hut. cf endi 
lı·ın k~ h ·eci Jla ::ın 
efendi ·a..,ıta ile • leh
nıet ı r uri. 

* § 'l'ürl çe okur, ya/a-
rını, Yeni vazıya da 
asina ·İnı. l''cret husu
st~nd<i kanaatkfırını. 
Şirket, ticarethane 'Te 
ya ]ol antah rda çalış
rna k bcnin1 . ın nnı a
' idir. 
Ş hrenıini l)enizap

tal nıahallc<>İ, l3örekç i 
ol ak :.1 ı. 'o Zeki 

Gençlik ::ırasında 
an'at cerevanlarını teş-

" vik etınek için cenıi-
' eti akvamın Ccne ·
;.ede açt•i'.,rı bir :;.ube 
vardır l·i, bu n1üessese, 
n1unhasıran bu işle 
nıeşgul olur. 

Son zamanda « 13 » 
nıillet çocükları ara
sında bu n1üessese ta
rafından bir ınüsaba
ka açılınıştır. Bu ınü
:sabal·anın ınevzuu her 
ne 1i el it-leridir. lü a
baka ahiren neticelen
nıiş Ye birinciliği <ı Jan 
Denoy)) i.ıninde «13» 

yasında bir Fransız - . 
çocuğu kazanıuıştır. 

Grip şiddetini 
• • 

artırıyor. 
;\yrupada grip vak' 

ahırının fazlalığı dch
<;etli bir vekün tutınak
. tadır. Bütün İngiltere 
hastalıl·tan kırılınak
tadır. LiYerpul hasta
nesinde (.~rıu) hastadan 
(ı;~) si vefat etn1iştir. 

Hastanenin « ~>7 ıı dok
toru ile bütü.ı hasta
bakıcılan yatağa düş

n1üslcrdir. • 

Necati merhuma 
ihtifal 

, la:--ı·if ycJ·ili n1er
huın ı. 1ecati he~ in gc
rci{ ıncnılckete ve ge
rek I=ıalikesir nıaarı

fine yaptığı hiznıctle-

' rin naçiz bir nıukabc
lesini yapınak isti) en 
Balil·e:irliler, ınun1a

ile~ h için bir ihtifal 
icrası zaruretine l·ail
dirler. Bunun için de 
bir hev'eti ı\nl·ar:ıya 
izaın etınişlerdir. 
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e e 
frzehli misin, Serez köçeği misin? Sabah vakii bizi 

günaha sok1na, önümüzden çekil! 
-5.9-

Beride, evin içinde, 
Yaveyla ayyuka çıkı
vordu. ''aJde baygın 
hen1şire nnıhteliç, hi:z
n1etçiler pürgıriv; ~al
n1z Zihniyar, inini, 
n1üdaf aa' a hazırlanan 
bir dişi kurt gibi nıü
tehevvir ve mütehey
yiç idi. fuhzır başı 
arkasında bir sürü in
san, mahalle n1uhta
rından kon1şu çocuk
larına kadar çeşit çe
şit adam, n1erdi,·en
den yukarı çıkn1akta 
Ye müteı11adiyen ba
P-ırn1akta idi: 

- Kadınlar savulun! 
Zihniyar, tanı nıer

diven başında baskın 
alayını karşıladı. Ba
şındaki oyalı yazı11a
nın düğümü açık, zer
rin saçları dağınık, 
gerdeni yarı ınekşuf 
idi. Bir elini duvara, 
öbürünü n1erdh·en 
) ·orkul u O-unun başına 

dayıyarak nurdan bir 
set gibi davetsiz ınisa
firlcrin önüne dikildi. 
En önde yürüyen ınuh
zır başı ağa güzel zih
nivarı, o abütap, o ke
ınali ceınal ile karşı
sında görünce adeta 
sendeledi. · Elindeki 
değneği basaına ğa da
yadı ve sanki düş111e
n1ek için kendisi de o 
sopaya dayandı, gök
ten inn1iş bir nıeleküs
siyaneye benziyen dil
ber kadına baka kaklı. 
Onun gerisindeki a
clan1lar da başlarını 

· uzatarak gözlerinin 
hayretini Zihniyarın 
dilrüba çehresine ka
deıne kademe yüksel
tiyorlardı. O, haşyet
ten ziyade nefretle bu 
kopuk ~ürüsünc bakı
yor, kirpiklerinin 
ucundan zerre zerre 
dökülen hakaret ve 
lanet kıvılcı n1ları h<'
rif1erin şa~kın çehre
lerini kızartı, ordu. 

Alay alay asileri 
ya:fnız sihaıni tehdi( ile ., 

iskat eden ve o ınüsel-
lah kütle' i secde e 

~ . 
kapandıran s~miraıuis, 
belki Zihniyar kadar 
n1etin değildi. [ ı] Fakat 
Asur asileri, Iıu çuk 
ıahkeınci şer' iyesi 

nnıhzır başısile arka
(1] Semiramis efsanesi ve 

Zfhni: arın şu hali, bize bu 
gtizel sözü habrlatb. 

<Bin ka\-ını pür tehevvüre 
diz ç5kttirür sesin - Sultan 
değil. melike değil, smı ila
hesin» 

sında havlıyan zağar
Jardan, şüphe ) ok ki 
has as ve hediaşinas 
idiler. Çünkü onlar, 
öldiirnıek için üzerine 
sakhrdıldarı dilber n1e
Jikenin hüsnü uryanı 

önünde 'ahşi en1cHe
rinden fani! olmuşlar 
Ye silahlarını atarak 
yüzlerini yere sürn1ek 
inceliğini göstern1i~ler
di. 1uhzırbaşı ve ave
nesi bu hassasiyeti 
gösteren1edi. Zihniya
rın hinazir güzelliği 

·önünde iptida scndeJi
yen hasarat, biraz son-
w • 

ra hayretten kurtuidu. 
Oraya , o eve nıçın 
geldiklerini tahattur 
etti ve n1uhzır basının . 
ağzında şu kelin1eler 
gürledi: 

- Bire avrat, Serez 
köçeği misin, ırzehli 
kadın n11sın? 13elli de
ğil. Sabah vakti bizi 
günaha solona, önü
ınüzden çekil. 

Zihniyar, yerinden 
kımı ldannıadı ve cevap 
olarak zarif ağzının 
nıüsait olduo·u dercce-

t-1 

de tükrüğünü toplı
yarak ınuhzn·başının 

yüzüne fırlattı. Orada 
vihi vet kadısını ten1sil 

ol 

eden bu pespaye ada 111 
şu hareket uzerinc 
kükredi: 

- Cenıaat, ~ahit o
lun, su avrat vüzliıne 

• ol 

tükürdü. 
})edikten sonra atıl-

dı, ·Zihniyarın biJllir 
kolundan tutnıak iste-
di, Utkin göğsüne ya
pışan bir teknıe ile te
lperlendi. i\ierdiYen ka
dcn1eleri aYene tara
fından i~ğal ediln1c
n1i~ olsa nıuhzırbaşı-
nın taşlığa kadar yu -
Yarlannıası nıuhak
kak idi. 

1-i.,akat, arkadaşları 

isflıza ile karı .ık bir 
tel alükle, ağayı ku
cal ladıklarından z· 1-

IlJ\ arın teknıes·n l'"i 
tc'sir, nıahdut 1 a e 
nuıhzırhaşı, sürat c 
top anarak 1 a · ı 
üzeri l saldır ı. s· 
<. • ğcr erkekler d · 

· · ~ a rd n1 e ) o r, 
Zihni' arın ı ... o arıı , 
hacal~Jarına sarılarak 
o narin vücu lu zali
ınane sarsıvorlardı. 
J\fahza koca ~ına za-
nıan kazandırnıalp İçin 
bu faydasız nıücadele
ye girişen güzel kadın 
iki dakika sonra bay
gın bir hal<le sof anin 
bir köşesine 2t1"ı11 ştı. 

ı 1a;}at~i Yar 

Soı Snat 

lngilt "re ile i a 

ayı ı -ı 

r ar? 
Bir k.ıç hl n 'ar J...i. lrnk ılc 

ln11;Htcre ar~ '>ında zuhura gc'...n 
hfr ihtilM ) u.1.uııckn Irak J...abi
nc. '-İ j...,tifa etti. Bu btih ile 

n) nı hadi-.c yuzundcn iki h.abinc 1 

i tif n cemi~ oll ~ or. • cbcp ha it 
tir. 

1'ı •iltcrcni"l tnleplcı i -..un ar lır: 
1 lrakt.ı lnl,'\ ınuddct hir 

in ı'i.1. nı): arc ktı\\ eti o 1 un<. r 
ın, ı... 

m i diıı;er "ırt'. r l .t.lf n.t 

ld ir c lngiltcrc blı mld ·.,<. ... n 
'az geçme) i kab.ıl ctın• tı . 

3 - lrak <1lı kumanda hL' ·c
tindt.: \ ukulıulacnh. tch .. d l ile T! 

ln ilız hukunıLtıı in mm a latınt: 
arn 

4 lrnk <kmir ) (1 !arının ta-

) in L Jılccck l cdcl L 1:1.: r; '1dt: Ba 
dat hıklımctinc\,; i tır.1 ı. 

5 1ngiltel"'L' e ait c l:ın Ba ... a 
l'manının idarc ... inin tn) İni, 

__Q_ - Irak. lnf!,iliz f c, ka .1 le 

homi Lrile ı'!la\ etine :ıit ın:n~l:ır n 

Irak hiıktımcti tarafınd.111 ira,ı. 

l ,t.. hu c a Lır l l.t: "nduPr ı 

111,giltcrc ile lr.ıh: bir tiirliı anh ... ı

mı) or \C 1-.:ılıindt.r aka arb~.ı-

1 !Jatbuat ce · e
t ·nin güzel b ·r 

teş büsü 
Türk mdbuat cemiyetinden: 

31 lcanunt sın: 1929, İstanbul
da hurufatla ilk l<"tap neşro
lund ğu günün 200 iincü yıl 

dönümüne tesadüf ediyor. Bu 
münasebetle 30 k.1nunur:ani 
çarşamba günü Türk ocağın
da hazırlanan bir scrg;nin açıl-

• ey ce 

ı? 
.lledcm lıa yal ileriledikçe 

mil/elleri ıdare eden kamm -
larw d<ı yumin ilıtiyacma 
yore cleyi:wu si lci:ım geliyor. 
Xile/.'im .limanlar. ;jİmdiyc 
/•adar ular oluıuıgeldikleri 
lulrik kancınwula, bu nokta -
dan /adi/ti! uapııwk lu:1111111-
llll lıis~ ·lmiı.;/erclir. 

lll'r 111cmleketle olduf/11 
!Jİhi .llnumyada da lallik iki 
tarafla ı birinin diqeri aley -
him1 kubul olunabileeck ma-
kul sehlfJ ilai sıirmeleri ile 
kabildir./ la/bu ki rıcni /\.amm, 
it..; fftrqji n:ası ilt bu ial<ik 
İı.;ini hallt lmdtfl dir. Mnwn 
lu l.ı 11u lini ı latJİÇ ettifjı hu 
k<l'wna /,arsı cl~eri Jwvı1l'ili 
fll'k ılar sicldelle m11an:=. goru
nmekle ve mıicmlelc clmek 
i.ı.;fer bir ııa:iyel takınmak -
iwlırl 11'. 

( at 1 ö ·ı ha ında merke 

s;. 13 yo;ıu 2~~G:Z 
Mcs':ıdct lıaııı altıııda dairci 

ı ah , d ş I! ~c ı esı. l t.ın 

' u' '' 7 1() 

ma merasimi yapılacaktır. 1 ·:; "i 

Azanın teşrifleri rica olunur. I ~~~:::=;:~!1?21~~~ı:!:l:~llE11 

- Wlll 

)'cıımki çarşamo ... ak 

MEL K s·1nEM 
İrae edilecek olan JAK KA TELEN E lMİ LİNin şah tem

sili ( ŞARL MERT:.) n"n m ~hu,. eserinden muktebes 
A 

( )pe1 et ltı.lllH~IJl{la 
Yarın ak d n itibaren 

"NG ÇA GL 

şimdiden 

izdihama 
yerle-

fevkalade müthiş ve heyecanlı filim 
Mümessilleri : KARMEN BONi - JAK TREVOR 

BERNAR GÖÇKE 

~O Kfouıısanf ' 

Su. l'lalacıihı l. su .. 'au1' orun ! 
(. 

Bir t cıft ıı am ye eri, bir taraftan 
susuzl k biçare korsaular hiısta etmiş, 

kumların üstüne ermişti. 
-l2 J-Jl11harriri: .tpı ulla!t Ziya 

Kelle Bekirin boğazı susuz- 1 sam rüzgarı çıkınca bu kızgın 
Juktan yanıyordu. Gemileri havaya hiçte alışık olmıyan 
denizin üstünde yavr yavaş korsanların çoğu çölün orta· 
.sallanıyordu. Kelle Bekir, et- sma yıkılıp kalmışlar, abuk 
rafta Arapların, ellerinde hı- sabuk söylenmiye başlamış· 
Jumlarile denize dalıp sekiz Jardı. 
kulac kadar derine gittikten 
sonra tulumları tatlı su ile 
doldurup tekrat· denizin yüzü
ne çıklarını, sonra bu güzel, 
lezzetli suyu lıkır lıkır iç.tikle.:. 
rini görüyordu . 

>f 

Kelle, elile gırtlağını yok
ladı, yutkundu. Susuzluktan 
boğazı yanıyordu. İri ter ta
neleri yüzünden bakla tane· 
leri gibi yuvarlanıp düşüyor
du. 

Tekrar geminin köpeştesine 
asılıp aşağıya baktı, sonra 
yanında kendisi gibi susuzluk
tan kıvranan Pala Hüseyine 
döndü: 

Seyit Ali reisle arkadaşları 
Hendus nehri üzerinden geçe· 
rek aşağılara doğru ilerlerken 
yolda muharip kabilelerle kar· 
şılaşmışlar, kimisinden izzet 
ve ikbal görmüşler, kimisi 
ile dövüşmüşlerdi . Kandihar 
yolunda Özbegistaıı sultanının 
yüzbinierce kazakla yolu kes· 
tiğini öğrendikleri zaman kor-

1 sanlar için geçilecek iki yol 
J · kalıyordu . Ya Cengelistaiıa 

1 

doğru gidecekler,.yahut ta Ma'V 
kaTesi tarikile çölü takip edeM 
ceklerdi. 

- Araplar denizin dibin
den tatlı su Çıkarıyorlar! 

Dedi.' Pala cevap vermedi. 
Bu sırada Kellenin yanından 
eilnde bılumu ile bir arap 
geçti. Kelbe atılarak herifin 
elinden tulumu kapb, herifin 
itirazına bakmadan büyük bir 
hırsla kafasına dikti; fakat 
aynı zamanda yüzünü de bu
ruşturdu. 

Bu arap tulumu denisin se· 
kiz kulaç derin kısmından 
dolduracağına suyun yüzün-
den tuzlu su ile doldurmuştu. 

Yüzii buruşan, boğazı büs
bütün yanan Kelle Bekir tu
lumu yakaladı, soyunmıya lü
zum görmeden kendisini kal
dırıp denize attı. 
Yanında daha bir çok Arap

lar denize dalıp tatlı su akan 
yere iniyorlardı. Kelle ağzına 
gözüne dolan tuzlu suları ya
rarak güçlükle tatlı suyun bu
lunduğu yere indi. Burada her· 
kes tulumlarını doldurduktan 
sonra tekrar yukarıya çıkıyor· 
du. Fakat Kelle Bekir haya- ' 
tında yüzlerce defa denize 
dalmış ve uzun müddet kalmış 

1 

olmasına rağmen bunda boğu
lacak gibi olmuştu. 

Sular ağzına bumuna do
luyur, nefes almasına mani o· 
luyordu. Kelle, ellerini, kolla
rını güçlükle hareket ettiriyor
du. Sonra Palanın da yanına 
geldigin" hiss ... tti. Pala Hüse-
yin onun elinden tulumu al-
mak istiyor: 

- Kelle, dur!. Kelle elini 
veri .. Ne yap yorsun?. 

D"yc b ordu. 
l .... 

"' nı .. 
Diye inildedi. Pala Hüseyin 

de o n gibi idi, fakat kendi-

sini tutuyordu. 

Kelle Bekir: 

- Su... Palacığım... Yan

dım, su bul! .. Diye tekrarladı. 

Sam rüzgarlarını hesaba kat
mayı unuttukları için daha kısa 
olan çöl yolunu tutmuşlardı . 

Lakin çöle girer girmez daha 

ertesi günü suları bitmişti. 
Bu korsanların şimdiye ka· 

dar karşıl~madıkları için deh· 
şetinden gafil bulunmadıkları 

fakat ne silah, ne cesaret, ne 

de başka bir şeyle karşısına 

çıkılamıyacak olan korkunç ve 
öldürücü, amansız bir felaketti· 

[Mabadi var] 

Fırka balosu \'e meb'us,anmız 
cumhuriyet halk fırkaı ma" 

fcttişliğinden: 31 - kanunusani 
1929 perşembe günü akşaııl1 

perapalasta verilecek. olııP 

cumhuriyet halk balosuna şeb" 
rimizde mevcut bilumuı:ll 
meb'us b~yfendilerin maa ailO 

t~rifleri rica olunnr. 

raoyo, sine. tivatro . ~ 

20 

Dakika 
00 Alabırka ınusi· 

ki hey'eti. 
50 Esham ve tıab' 

vilat Kam ·y() 

00 

ve nukut bot" 
sası haberleri· 
Konser: 
(1) Küi: Lö fiıJ 
dil mandareıt• 

"O (2) Spohr: Pil 
2 keman. 
(3) Donizetti: J 
cia di lamet 
(4) Dölali: fr• 
gola (Vals). 

Teıns leri 

FEDAKA~ UŞAK et 
"n m : SiYAH iN 

NAŞ
0

T EY TEMSiL 

nda Mil et 

~ aat 21 1 

yalnız ıı> 
!imlerle 
belere ııJ 

varyetede: Tenor ROBER tarafından taganni ve 

1us ]Jalala\ ka orl~eHtr< sı . 
10 muktedir artistin te enniim ve tagannileri 

Amoldi orkestrası 

Ucu bucağı görünmiyen bu 

kum çölünün ortasında kafile 

yanıp tutuşmuş, hangi kuyuya 

- baş vurmuşlarsa suyun bittiği

ni görmüşleı di. Üstelik bir de 

ZAff.fı 
SAHHO~ 

iş 
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Yukm <lu· Ilı l · · }'' l · 1/ 1 l · ı Ut re1slen Jı ı nçt · Le m·e" .l lla uraıc 
/\ral ile ailesi. sa!/da ve soldu kı oliçe ih kral balık 

S . aumda U<' Ja.iylti ara. mda ... 
et trbıstan tiç rnulıtelif ıml - ' h•ı·in · 9irt c kit ı .• F::.l'ii lfol-
!Jı~~n leşc"Iail etmiş bir kra- kan 111 s'tlesi yt• ıidu1 aleııle-
ls ~r ;/larl ı umumiden sonl"a nmi olw ak ... 
il m~ .u liç milletin isimleri JJifier taraftan Sırplar da 
la~nz eı ~ber yadedilmiye baş - bu aynlı!ia lw ajclar değiller. 

şlıı · Çımldi. o :amwı Sll'p kratlı!Jı 
Allcak.. Her millet ayrı, bir amıç iri yere/en ibarcl 

ayrı bir lwJc(ımet teşkilini kalacak ... 
isle?iği, ayn bfr istik/dl ga - <:arc'! 
Yesı gıiltliğli için memleket Bu çal't yi Sll'p kı alı « Ale-
dalıilindc daimi biı' anlaşa - k:mw/11· >l ı;" suretle bulmııs-
mamazlık, bir kargaşalık hıi- tur: " 
kum fermadll'. ller millete Ani bil' Jwrar/a ve lıi<' ıımil 
mensup partilerden murekkcp edtlm<·dik bir _ammula Skop-
meb'usan meclisi ( Skopçiıw) çmayt f e. /ıef mis. J>utım /w -
du sık, sı/· mıinakaşalar ol - m nl 11 ı 1,a/clu al' ı/.i ljl 11ileri 
mal"ta ve bu 11ıuna/mşalm a lw :im Cl ıf"ncİıJt J uclar mu-
ba il tabanca da kan~aı ak va./ ıl /, mlar ııa:.llmiş lle 

işe Aanlı bir şekil ver ilmekledir. kendini bu w 511 bislan ıı:t' _ 
lllrval partisinin t 11 kuv - rinıh amiı i ı ı .!lak (Diklaloı) 

Ve_ili erkdmndan nıeb'us (Ra- ilt" 11 t'yi<.•mis ir. 
dır )iıı /lalli Su·bfaf(lm lwn i. ı · UJlll • ı lyra/larwın 
1

1'1rrıuycı kcifi gr.lım fır. lfo w il r 91m mııiılebr sal'Jwl<ırmı 
u·v t l' 'J 'J' 

1 a m 'ı uslan Skupcuwı ı bil< ·, <lıf.lt ı ı Sırbisforı Jwrışık-
~rlcetm;şfer ve bu dt')a daha lıif mn mahilj<Iİ l ud11r. 

:;ı.ddelli bfr istikl<il m11cadcl - 'l fit(' llt olaca/,? nu va::.i-
8l1ıe oi · . " rışrnışlt rdir. yel daha llG /\atlar surecek .. 

Bu V<ı~. il . 
k .. ıye t 11 ( 11 :ıyaclt• l\ral daima di/.talor sı ratilt 
uşkt l 'J' 

1 . 1 <uum Au upa devi l - m · im/mm 11r et k... Yoksa 
eı;dir. E[jer Sırbistan uc im- "!' milldlerı 1111ırek/,ep bir 
çu • lıır/nimetc uynlacak olur- ( J'ed ı a yon ) 11111 meydana 
sa bu h I·. . 
11 u ,umelçıklcr Jıırupa- Y'- irilect'k'! 
,' :r <ll'as11ula paylaşılmak Bııtwı bwıltın i.<;/iidıHl !JUS-
s enecek uc dwleller bir bir- fer ceklir. 

Hönıml · uz .• 
bir kadın < t e ·I ·k gi.bi 

k n ( l i ı i ı 1 · ·• ( , f i~ı a 

Bir Frmısı: 
mecmuası Ola

nrmlarl /(en
dinizi koı·uyu-
1111.. ve ha 
hctngi biı· la-
arru~l~ karşı 
nef smızi mu-
dafoa yolları
nı öif renlniz ) 
serlôvhası al-
tı.nda liç ı c -
811

11 dercelmc
kle ve şıı i: -
halı verm 

ciel)iliı· 

led fı-
Y~ld . T~canıze uğrı\ h brr kadı nef·'ni OO)le murufaa eder 

J a gulu/, 11 uc ya Jıa Taarru=. ya omlen olnr ya 
ıangi b. J ld il ır ma uı e ynlmı: arkadan. 
\en size bir lecavu= l deıı (). d --·1 

oluı·sa n uııırsrı: 
B "" ne yaparsuu::.? ıarı ı=m Ju 11u ı um ı-

k agırsamz kims duyma , 11 iAi Lini·l · m ·ıkı 
açmak islesemz bacak/an - l 11. ~o.</ıık I anltlujmı:ı 

ruzın ku ti I .. uve ,dfi []l lı11e- ulert /; I neli' i:i 
() halde.. Gııcuwı af 

kadw kendı /·ed· • llll 

ıarurelbıde kalu mu . 
size uç turlu ş t i• 
bil mııdufwı s ,., z 

diriyor ı,.:. ı. 
raf 

Son Saat 

\ İnHrP i calınah aıııına .. 
Raif bey Şevki beye rast

geldiği vakit ilk sözü bu oldu: 
- Maşallah, bu günlerde 

taş tutuyorsun galiba.. Demin 
hanıma tesadüf ettim. E .. 
hani yeni aldığın kürk 600 
lira eder .. 

- Azizim sen zannediyor 
musun ki o mantoyu karıma 
ela gözleri için aldım. Mecbur 
oldum, mecbur.. yoksa evimiz 
barkımız yıkılıyordu. 

- Aman anlat yahu, dert
lisin desene ! 

- Tabii birader, bundan 
yirmi gün kadar eveldi, sabah 
sabah yazıhaneye bir hanım 
geldi. Şık mı şık, güzel mi 
güzel.. Zavallı pek yanık yü
reklimiş. Bir taraftan söyledi 
bir taraftan ağladı. Kocası k~
ba saba adamın birimiş. Bo
şanmak istiyor. Vekili ben 
olacağım. 

Derhal kabul ettim ve ihzari 
muameleleri yapmıya başla
dım. 

Üç gün sonra bir telgraf al
dım. Tafsilat vermek için beni 
« Y eşilköy» deki evine çağırı
yordu. Hiç böyle fırsatı kaçırır 
mıyım. Ortağım Remzi beye 
dedim ki: 

- Kuzum eve uğra da 
mes'cleyi idare ediver. Büyük 
dereye muhim bir tahkikat 
için gittiğimi söyle .. Gece gel
mezsem bile merak etmesin. 

Trene atladım doğru «yeşil 
köy» e ! Tafsilat filan derken 
hanımfendile muhaveremiz u
zadı, saat te onbiri buldu. Ne 
tre.n var, ne otomobil.. 

isabet.. sabahladık.. Fakat 
bir taraftan da evde gurültü 
kopması ihtimalinden yüreğim 
ağzıma geliyordu. 

Altı trenine bindim saat se
kize doğru evimdeydim .. Am
ma bizim hanım evde ybk .. 

Hizmetçi dedi ki : 
- Dün gece geç vakit ha

nım meraktan çılgın gibi so
kağa fırladı.. Galiba Remzi 
beylere gitti. 

Eyvah!.. Demek Remzi eve 
uğramak şöyle dursun, haber 
bile göndermemişti . 

Mamafi kendisi akıl edip 
oraya gitmiş ya, her halde iş 
düzelmiştir. 

Hemen bir otomobile atla
dım. Remzinin evine ... 

Remzinin karısı telaşlı te
laşlı beni karşıladı : 

- Neredesiniz ayol, dedi, 
zavallı Makbule yukarıda bi
tap bir halde yabyor. 

Merdivenleri çıktık. Bütün 
cesaret ve ciddiyetini takına
rak Remziye verdiğim talimat 
şeklinde Büyüdcre tahkikatı 
mes' el esini papağan gibi tek
rar ettim. O zaman birden 
Remzinin karısı atıldı: 

- Bizimkile beraber değil 
mi diniz. 

- Yooo! 
- O da sizden yanın saat 

evel geldi, Büyükdere tahki
kab tekerlemesini yumurtladı. 
Makbuleye de teminat verdi. 
Şevki ilk vapura yetişemedi. 
İkincile gelecek, hiç merak 
etmeyin, dedi. Şimdi zıbardı, 
yatıyor. Asıl kabahatin büyüğü 

ve ·iclcldlc kald11 arak k.arnma 
telmu·yi ycı lt•slinliyiııi=. gibi 
tep<.' laklak yere y11varlc11ur -
smı:. 

f erc dti§lıiklen sonra sol 
ayağım ilri bacağmı::. arasma 
alarak f ololJrafta gönildüf/ii 
gibi kwıracak olurstmı,: ımi
lmt1Tı:uuz. yerinden lıile fa -
ımldwwmaz. 

Tt cauiiz e!JPr ar hadan olur
sa b men 011wz ark.ad ı 
boyıwmıza dolanan kollarım 
s1111 sıkı yalwlayuı ve di- ktı-
1 aMar ım:ı lmkuu:dt.·n. l ılım 
suru/ ıw kı ı etini ~l oı t 
e!iilin. 

-e Jwc m t deni ayuf,lcı -
ru ı 11 elif · 

:ı 

Remzideydi ama ben de boş 
bulunmuş, dehşetli bir çam 
devirmiştim. 

Felaket!. Remzinin karısı 
bağırmıya başlamışb .. 

- Kepazeler, kim bilir ge
ceyi hangi kötü karının koy -
nunda geçirdiniz .. Bize de y 
lanlan yutturmak istediniz <l 

ma Allah şaşırttı, diliniz sürçtü, 
foyayı meydana verdiniz!. 

Remzi de uyandı. Dördümüz 
birbirimize girdik ve tıpkı 
operetlerdeki gibi komik bir 
sahne iki iiç saat sürdü. Ni -
hayet güç halle ortalığı yatış
tırabildik. 

İkimiz de karılarmızla sulh
olmustuk. 

Ben, işte o gördüğün man-
toyu almak, Remzi de firuze 
taşlı bir yüzük hediye etmek 
şartile ... 

\rİl) anı 1 fart 
İlk sesli filimini yapıyor 

Ben kendi hesabıma bu 
sıkıntılı zamanımda bile böyle 
650 liralık mıgihani bir mns- " ruf sine a san'atkan Vi 
rafa girdiğime yanmıyorum. Hart Amerikadaki « Kov-
Çünkü Makbule gibi uysal boy» lann hayatına 2it yeru 
kadın güç bulunur. bir sinema senaryosunu tescil 

~ ettirmek iizere Nivyorka gel-
Makbule hanım da o gün miştir. 

çaya davet ettiği kadın ahpap- Bu senaryoya göre yapıla-
larma bu manto hikayesini cak kurdele Amerikan macera 
anlatırken: filimciliğinin üstadı olan san' -

- Ne yapayım, diyordu, atkarın ilk sesli ,eseri olacak-
erkeklerle başa çımnak kabil tır . 
değil.. Nasıl o.Isa bize külah I . r l ]) i ~ .: 11 

giydiriyorlar. iyisi mi biz de ..ıly oı1e Jdl ~ unoı 
onların ara sıra böyle falso Aktör iken sahne 
zamanlarından istifade çaresine 

1 

bakmalıyız.. Amma o zaman 
bile bile lades olacakmış.. o 
da benim umurumda mı? 

Nakleden: A. H 

İstanbul icra dairesinde : 
Bilasale ve Sagire Şerife 

hanım namına bilvesaya Mitat 
beyin Hasan Tahsin beyden 
borç aldığı dört yüz liraya 
mukabil vefaenferağ eylediği 
Galatada Topçular caddesinde 
beyzade sokagında 42-44-46 
numaralı maa dükkan ve ote-
lin yirmi dört hisse itibarile 
yedi ve tekrar otuz altı sehim 
terlibile aiti sehim kırk beş 
gün müddetle icra kılman mü
zayede yüz rra bedelle talibi 
uhdesinde isede bedelimezkür 
haddi la}rıkında görulmediğin
den müzayedesi bir ay müd-
detle temdit edilmiştir. 

Hududu sagtarafi Yunanlı 
Elya veresesine ait müskirat 
fabrikasi soltarafi beyıade so
kağı arkatarafi Yani biraha
nesi cephesi Topçular caddesi 
ile mahduttur. Yüz otuz dört 
arşin terbiindedir. 

Muştemilati: Binanın zemin 
kalite dört katlıdır. tam kagir
dir ve üç şahnişlidir merdiven
ler mouzayık etrafı ahşag pzr
maşlıklıdır. Otel beyzade so
kağında demir kapıdan girilir 
sofalar çini döşelidir: on bir 
odü üç sofa dört musluklu üç 

ı hela ve son katta merdiven 
başında camekanlı aydınhğı 
vardır. Otel tahtındaki dükkan 
birahanedir zemini elvan çini 
ve cephesi camekanlı ve ke
penkleri asportur altında bir 
mahzen ve arka tarafında 
asma büfe Ae mutfak bir hela 
vardır. Camekanlı büfe asma 
kat müstecirlerine aittir tek
mil binada elektrik ve terkos 
vardır ve Ali bey müsteciridir. 
Binadan fazla malümat almak 
için 928-8985 dosyasındadır 
taliplerin kiymeti muhammi-
nesi 24150 lira hissei musibe
sine yüzde on pey akçesini 
teslimi vezne etmelidir ve 7 
mart 929 tarihinde saat 15 e 
kadar kiymetinin son müzaye
de i yapılacağı ilan alunur. 

Doktor Feyzi Ahnıct 

vazı oldu 

L"yonel Barrımor bizim c:.z 

tanıdığımız maruf ve mukte -
Jir bir sınema aktörüdür. 
Kendisini son dafa c< Gençli -
ğin Zaferi» isimli filimde gör
dük. Amerikan gazetelerinin 
verdikleri haberlere bakılırsa 
san'atkar son giinlerde ( M.G. 
!M.) şirketinin teklifini kabul 
ederek aktörlüğü bırakmış ve 
vazıı sahne olmuştur. Liyonel 
Barrimor elyevm « İtiraf» atlı 
sesli bir filim çevirmekle meş
guldür. Resmimiz kendisini 
«Gençliğin Zaferi » filiminde 
gö yor. 

İsta11l ul icra <lairesindcn: 
Macw1c11d<ı Top/aşı malwlle
sinin Cami :lo/wqmda talibi -
11i11 ııluh·sincle fjll/ıman atik 
f>ir Nu. w·srm111 durlie ıiç lm
ç11l~ hissesi l orc11n/Jlm dolayı 
ka·J: l 91111 nıuddelle hılmu
=ayed · i/\İ yıi:: lfra l edelle 
talibi 11/ıdc'siwlc isr <h bl:deli 
ımi:aycde luuldi lriyılwula 
olmadı,<jmdan lıir ay mwldet
le lt·11ulilli m11:ayedeye karar 
verilmİ:jliı'. Hudmltı: ('ephe.si 
lıırik, arlwsı emanet mail. 
<ii[jcr tarafları .J06.1, J06i 
ve 50(;4, .5082 harita mıma
r<ılı malıallcrlc mahdut doku:., 
yiiz olllz. <lort metro k,isur 
.santim terbiiıule iki bin alt-
mış dörl buçuk lira l\ıymeli 
mulwmmeneli iki Jmyıılu ar
s<mm iştir asma fazla bedelle 
talip olanlar ııe dalıa ziyade 
malumat almak istiycnler 
kıymeti mııhamminesinin yıi
.. (/e onu nispl'lindt pey akçe-
sini ve ( 928-' 192 ) dosya 
( N . ) ılr m a ede şubesine 
mw cmıl dı ı ·lu 1 ve ( 2-.1-
92 ) tari11i11cle saat nn beşl 
kadar son mu ayedcsi icra 
11' uu rt{jı i!tin nlumır. 

~ahife 5 

o 

f1 
u·· a ~ ~rPr 

~ 

-v:r eni ir filim için 
ave e imz adı 

orma Şe er < ~ı. Çene in 
1 eti » isi r sesli bir filim 

) pmak için y ni bir mukavele 
imu:lamıştır. San'atkar bu eseri 
( Konrat Nagel ) ve ( Lovel 
Şerman ) ile birlikte oynıya• 

caktır. 

1 Joı1 .. 1

aı1ey 
Hintlilerin hayatına 
ü bir filimde ırol aldı:. 

on Şan y yeni bir filim 
maktadn. Bu eserin mev

u Hin s nda geçen bir 
k facia ır. Filim büyük 
asraflarla yapılm.:.kta, çok 

güzel olacağı temin olunmak -
tadır. 

Bu eserin sahne vazılığını 
(Tot Bravn) deruhte ebniştir. 

OPERADA: 
AŞK \ ( Zl nrN SPOR<..'U 

ALHAMRADA: 
h \ L <: :\ BAZHA."'IB 

ASRIDE: 
l Kl f( HIKMETl 

ELEKTE: 
C, 1 ÇT K LI R MEIJIJ;S! 

ıAJİKTE: 
\ l'ı \ '\ \ I> \ < r,.c 1 \J.flCT .. .:\RI 

ANKAiıA - İS'rANBUL 
ı TELEFON 

ile yakında görüşecektir. An
kara otomatik telefon rehbe
rinin 1929 senesi albncı tabi. 
martta çıkacaktır. 

REKLAMLARlMIZI 
14 ŞUBAT AKŞAMINA 

KADAR 

ANKARADA: 
Babk Pazarında Halk iş ida-

1 rehanesinde Tel. Ankara 2037 
İSTANBULDA; 

Bahçe kapı Celal bey han 
No 42 Tel. lst. 3091 veriniz 

ANKARA OTOMATİK 
TELEFON REHBERİ 

p ra r 
Ahn1et 13urhaneddiı1 
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"5,, tii.'. i abct ihumali 0 
0(J:' artmı~tır. 
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1 :\1 lıd \11'ıLI~ L ( 11' H \ 1\ 1 IH 
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İspirto ve • s 
Vn1tu11 

'I'ÜRKİ 'E İŞ Bı\ "KA\SI 

Anl\aı·a 

İslaııbul 
Uursa 
İzmir 
'am"'ıllll 

tediye c~lilnıiş 1ı.ooo.uüü liradır 
T ınun ıi ~1 üdürlük 

ra 
ŞU 1 

.\dana 
Tnıh1.011 

HaliJ\c•siı· 
G ir<•-.,on 
J·:dl'l'IU İl 

• • 
• 

\)\Hlık 

Zon!J ulclak 
ı~ays<•t•i 
.;\IPr:-;in 

lUi'ısclİl muanwhH. 11..muJmı·alar, J,asalar 

İstandul de 
n 

erdarhğından: 
Mülga Beyoğlu muhasebeciliğince 20 haziran 341 tarihinde 

Yani Papa ve şürekası namlarına ita olunan üçyüz otuz. lira 
on iiç kuruşu havi ., numaralı deyin ilmühaberinin emvali 
metrukeye aidiyeti anlaşılmalcla kaydı iptal edilmiştir, ilan 
olunur. 

WJJ 

Yazı.makinesi 
( \dlcı) in ııfhı lııın·r l t pı ıı 

tiJ ı ınuı h:ı~ıran Adler yazı ma
kınr~mc ıııJh~us biı hu~usiyettir. 

\· u ı 1 Juğu J,udar çık ,, ,ı 
\ Jl ı çı ıl ılır. ilde >ll d ' ı ıı 

ılk ' ı ınal,ı ıc· 1 ~N~ ene nd1. 
\Dl.l:ı~ fıbııl, ı'ı tır fımhn mı 

ol ı mu,l ı. 

Butun d ıı 1 ı .._ıh.O 'Uü m in .. 
• tılmı~r·r. 

'I ırl.I\ ı· 'l l,ılı 1 m ıııi ı i: ı- • 
bul G. lat:ı \O)' oda h:ııı ~o :- 20, 
po-rn 1 uhı·u. ( :ıılıtta 4 ı.:-. 

\nadolu 'ila\ atı 1\'.İll İ\ ı .\c rı 
mlıklar \c C\\ar mcmııılıır :ıraı ı 

Beşiktaş da elektirkli 

ı ın 
Moskovadan yeni bir usta 

getirtilmiş çıkardığı Ekmek
ler fevkalade lezizdir. Alanlar 
çok memnun olduklarını söy
liyorlar. 

~-- -, 
1 1 Dö_·çe (). Bank -ı 

·r .ırilıi tec;isi: ı 005 

l ' 1 

( 

11 
1 

1 . 

Mahalle:i 
Yeni mahalfc 
Osmanağa 

Samanvirani C\'el 

Sakız ağacı 

• 

.. 
Telefon: 

YAZl İŞLERİ 

Is. 120? 
in \ R f' İ :-ı l I. Rl 

1"· 3872 . 
sw 

u;;uwwwrm;a 

2 

~ . , 

J 

n1etruke n1Üc üriveti ilanl~rı 

Sokagı N. 
Andoııaki 20 
muhtar 60 
tlukmedler 3 3 
taşhan c:ıddec.i 1 02 

( 

c 
' ' 100 

100-1 

Nevı 

C\' 

c 

dükkan 

C\' 

( 

ıcan seııevısi 

180 Lira 
360 .. 

84 c 

84 4: 

72 
84 

« 

Kadıköy Rasim paşa birincı 3 ı dükkan 36 « 

Büyük arla Karanfil Fıstık 36 ev 144 « 

Blada evsafı muharrer eml:!kın şeraıt mukarreresi \'cçlıile bir sene müddetle ic.~ra raht olunmak üzere 
ı 4·2 Q29 tarihınc musadıf rcrşembe günu saat ı:; te müzayedesi ınuk rrerdir. Taliplerin emvali met

nıke icar komisyonuna mi.ıracaat eylemeleı ı. 

(( 

Burgaz ada 
Kadıköy 

'Langa 
Edirnekapı 
Büyüknda 
Beyoğlu 

mahallesi 

Krabali 
Bayezit 

(( 

Avcıbey 
(( 

Hırıstos 

Cafer ağa 
Kürkçü b~ı 
Çakır ağa 

Panga!tı 

sokağı 

Çeşme 
meyhane 

<ı 

N. 

20-5 
8 

Pastırmacı çıkmazı 5 
« « 3 

mezarlık 

İzmir 
Yeni mahalle 
Y anaki kalfa 
Karakol 
Harbiye mektebi 

5-16 
47 
15 
10 
27 

6-205 

nevı ıcarı 

lira 
ev 60 snevi 
« 100 

dükkan 36 (( 

ev 34 (( 

(( 60 (( 

(( 150 (( 

« " 600 (( 

(( 78 (( 

(( 48 « 
(( 100 « 

elirat aparbma- 40 şehri 

nının albncı dairesi 
Balada ~vsafı muharrer emlakin 2-2-929 tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 te 

ihaleleri icra edilmek üzere müzayede müddetleri temdit edilmiştir. Taliplerin emvali met
nıke icra komisyonuna müracaat eylemeleri. 

İstanpul icra 
Bekir Sıtkı efendinin uh

desinde mukayyet ve 320 
lira mukabilinde ahara vefaen 
mefruğ Haydar civarında Bi
çakçı Alaettin mahallesinde 
Vefa caddesinde atik 1 cedit 
2 numaralı hanenin bedeli 
vefa fazlasına şamil olmak 
ve ilk pey bedeli vefayi teca
vüz eylemek üzere otuz gün 
:nüddetle icra kılınan müza
yedesinde 350 lirada talibi 
uhdesinde takarrür ederek 

:h:ılei bıtiyesinin icrası zımnın

da on beş gün müddetle 
mevkii müzayedeye konmuştur. 

Hududu: bir tarafı keresteci 
Ali efendi hanesi o.rkası med
rese cephesi Vefa caddes!!e 
mahdut mezkur hane ahşap 

çift kanatlı kapudan içeri gi
rildikte zemini çimento döşeli 
bir ev alb üzerinde bir oda 
bir matbah ikinci kata ahşap 
merdivenle çıkıldıkta bir sofa 
üz.erinde üç oda olup alt üst 
katta apteslıane mahalleri 

' mevcüt ise de na tamamdır. 
Bina nim kagir olup haricen 
sıvasızdır. Alettahmin mesah
ası 190 arşın terbiinde olup 
seksen bir arşını hane yirmi 
sekiz arşını bağçedir . 

Bahçede bir kuyu vardır. 
Deruninde medyun sakindir 
kıymeti muhamminesi bin iki 
yüz liradır tafsilat 928-3545 
mumaralı dosyada münderic

dir müracaat olunabilir. İşbu 
mahalle yüzde beş zammile 

talip olanların kıymeti mu-

hamminesinden yüzde onu nis

betinde pey akçesini müstas

haben saat 14-16 ya kadar 

muzayede şubesine müracaat

ları , :g dosya u. ve 11-2-929 
T günü ihalei katiyesi ıcra 

kılınacağı ilan olunur. 

----1 aKsıtfe 
7~ Kuruş 

t'aıto 

Kostüm 
Manto 

lfı aıak -Cocukijlbi ~e~ 
Ha7ır 

ısmarlama 

İstanbul mahkemei asliye 
altıncı hukuktan : 
Şükran hanımın Çenberli 

taş civarında Dizdariye ma
hallesinde yeni sokakta kasab 
İsmail efendinin hanesinde 
mukim Aktör Vedat efendi 
beyninde mütchaddi~ boşan

maya mütedair davadan do
layı ita eyledigi arzuhal su
reti mahalli ikametinin mec-
h u l bulunması hase b ile 
i l a n c n tebliğat icrasına 

karar verilmiş olduğundan hu
kuk ,, usulu muhakemelerine 
dair olan 1086 numaralı kanun 
vechile mahkeme divanhane
sine talik edilen istida sureti
ne tarihi ilandan itibaren on 
gün zarfında cevap ita edil
mediği takdirde muamele-

yi kanuniye ifa edileceği ma

lum olmak üzere ilan olunur. 

)
7 ardun Sand~ğı 

Emlak üzerine para verilir. 
Galatada Adahanı No 1-2 

Telefor: Beyoğlu 3837 

: Dok· or A. Kuti 
1 
1 l 'kktri, ıw ,inı.:km le hd ">ğt.kh•~ 

ıJrar d:ırlı ı, pro tat ademiıktidar, ' 

belge\ şekli i ~aran 'c cilt ile fir n&t 

aıı N/. ll.da\ ı (dl . 

ı, r:ıko) dt: B ıı c kçi fırını ır:ısındıı .~ 

İstanbul 
tinden: 

İstanbul 

Ticaret 

ıneyva 

esnafı cemiyetinin senelik n 

sıf idare hey'eti intihabı 4-
929 pazartesi guııu meyv 

halinde büyük ardiye hanı 

daki cemiyet merkezinde ic 
ve saat ondan onbeşe kada 

intihaba devam edileceği ar 
kadara da ilfın olunur . 

:<.'-•011 ._'ı'aat in ildn tari(es 

6 mcı s.ılııf ede biı :ıatır 
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'Telgraf: ıstanbul sn'1 
i :n mulıtc\ ·~ a g dik rnt olun· 

nıakl.1 l:ıer, be. bu hususta 
ı. csfıP kabul edilme..:'. 

(Jazetem 1 mtiş;ır eden bütüfl 
yazıl.ırııı ·akı\ı mahfuzdur.. 

Abone şartları 
\'ila; etler için : Senelik 1700, ıtJtl 
a; lık QOO, iıç aylık 500 kuruştur; 
ecnebi memleketler için: Senelı1' 
3000, altı aylık ı 600, üç ayh1' 

Glıneş 

Üt1 lC 
iltindi 

<JOO kurıışnur. 

Takı-im 
7 14 A}:şam 

ı~ 27 \'atsı 
ı :ı 05 imsak 


