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Avukatla müder 
[.3üncü.5'ahifc:den n1abatJ risler hakkın-

imha edilen etter daki kar ge-
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0 

di l r, 

L l d . 

bir \ cltiill ır 
bir n 10.ır 

iki .ıJıı ' tnl.ldan pc';imizl: 
bir .1<lanı takıldı. Elindl.! beş on 
tane kıbrit kutusu vardı, bizimle 
ber.ıbı.:r ) uru' or: 

- Y u:1. p.ır.ı) .1.. Yu.l paraya! 
Diye wyleni} ordu. 
Sath..ının hali t.ı, ru insana 

rıkk.ıt veriyordu. Üç dört kutu 
alm.1) ı zihnimden g<.:çiriyordum. 
Fakat mes'clc bu havada ilikli 
p.ıltoımm onunu çot:up para ver
mekte idi. 

Y.mıınd,tki arkad.15ım birden 
hirc durdu. Kibrit<,-iyi baştan 
:t)ağı bir ~uzdu. BLn paylayıp 
l\m .ıc.ık L .ınncttim. Müdahale 
tdcccktirP. Halbuki, baktım elini 
et: bine okt ı, bir lira çt:kti uzattı 
il\i kutu da J..irbit aldı. Ad~ 
m~y usanc lirayı geri vermek 
istedi: 

EfLndiın bunu bozacak 
para brndc ne gezı.:rl dedi. 

Arkada11ım mut.ıvazıane cevap 
verdi: 

. Bozmı) a haı.:Lt yok, hepsi 
scmnl 

Sinam.ı bina mm önune gel
miştik. 

** Arl~ada.,c;ım Ekmel Fcrnıh bey 
vakıa edebiyat ve matbuat ale
minde kuvve:tli bir mevki sahibi 
'c oldukça zengindi. Fakat şu 
sırnda bir kibritçi) c boyle ho
vardaca par.1 vermek hiç şüp
hesiz hayretimi mucip oldu. 
Galiba oda bu ş.ışkınlığımı his
setti ki koltuklara yerleşir yer
leşmez anlatmıya baslJdı: 

I':ızfa comertliğime hiç 
şaşma. Ben bu lirayla adeta bir 
borç ödedim. 

- Bir borç mu? '" 
- Evet bir borı;... Bundan 

n yedi on sekiz sene eveldi. 
M.ıtbu.n hay.ıtın.ı ) eni girmiş, 
ilk romanımı yazmı~um. Ama
i mini f il.ln hiç sorma. Çun u 
ne rtdilmcdi. Mamaf ı btn o 
z.ım.m onun bir şahl'::.er oldu
gun.ı k:ıildım. Annem hahamlı 
da cdchiy.ıtt kendime mt lck 
ittihaz etmiş olduğum için b -
zuşmu~tum b.1şka çJrc kalm.1-
nıı'Ytı. 

mu l nııı... b.ı<> ' up n m.mımı 
<..atm.ık i tc.:Jiın. 

lkr biri mu ... \ cdddcri alıp 
uç <lort Jllll yanı11d.ı .11.ıl,o) duk 
t,m onra iade c:dı)orlar, b ı 
mı.:) anda goynumu almaktan da 
h:ıli kalını\·orl.ırdı. 

Eserim çok guzelıniş, üslu
bum nefismiş, muvaffakiyetim 

Şa) aıu tcprikıniş, fak.tt hey' eti 
umumiyesi halkın seviyesinden 
yüksekmiş onun için tab,iudan 
bir faide mcmui değilmiş. 

Son dı.:faki mürac.aanmda da 
aynı CC\ ahı alınca, paketi koltu
ğumun altına sıkışurdım, odama 
dönüyordum. ' 

Artık hiç bir ümidim kalm.1-
mı;m. Hatta zihnimden intihar 
duşuncı.: .. i bile gLÇİ) ordu. 

Bc)Oglu c..tdde!:tindı.:n pan ~)O
numun bulunduğu karanlık so
kağa 5apmak üzere idim. Karşi
ma tıpkı bu akşamki gibi bir 
kibritçi çıktı. Belki avnı adam, 
bdki de başka ı... Peşimden koŞ

mıya başl.ıdı: 
- Be~ p:tr,ı,!. 

Ozam.mki beş paranın şln•lfi -
ki )irmi beş kuruştan fazla d1e-
mmi ycti \ardı. Tabii o halimle 
kolay kolay beş paraya kıymaz
dım. 

Elinden kurtula),m diye C\ İ
me gidecek yerde ba~k.ı sokağ.ı 

sapum, şaşırıtnı.t 'erdim. Kabil 
değil, bıkmadı, usanmadı. Aynca 
yolda rasgeldigimiz başkalann.1 
da h.lıtul.m uıatıyordu. 

Beş .ılu d ıkika içinde « beş 

para! > lakırdı mı ihtimal ) uz 
kereden f.ızLı t<.krar ctmi5ti. 

.. ihayt:t bc.ş para) ı \erip bir 
kutu aldım. 

Fakat bu hal ban,1 dersi ibret 
oldu. 

Rom.ınım <: erlerim için, gaze
tele.re, tabilcrc mecmua müdür
lerine tıpkı o kibritçi gipi bik
madan uc:;.ınmad, n tekrar· teh.ır 
muracaatlarda buluna bıılun.ı 

çok şu kür bugünkü me' kiinıi 
kazandım. 

Şimdi anladın mı o lira hangi 
borcu odu)or. 

Nakleden: Ahmet Hida)et 
• 

K YILI 
1928 S(\Ut'si ortalarmdan h~ri (;ıkma"ı sabır ·ızhlda 

b'•ldenil.-.n ( 'l'ÜHI\ \'H .. I ) ba..,ıhp . atıh~ja c;ılrnrılch -
(jın ı ol< nyucn larnıuza nı fıjdelcyeh iliriz, 
Turk Y ı ı. 1· . . •.ı t l hın tırk Dunya.;ının )akın ve uzak geçmiş amanl:mm \e bugün-
ku hal~~ı aydınlau}or. 1lclc Turkculuk harcktinin tarih ni çok <:U'afü anla-
ul or I urı..ı"a Lt h · · · d • ' , . . ~ ım tırı)etının oğuşunu mucmcl, fakat ozlü hiKd~e ediyor. 

I urkı)n cumhıl'ıyctınc dair butun malumat en me\ .. ı.k menbal:ırdan n':ı
rak Hrİ)Of. Turki}a cumhuriyen h:uicındc 1:-ulun.ın Turklcl' hakkında )aıı
lan makaldcr tam mutchassis ıııtlann kalemmden çıkmıştır. 

1 urk ),Jınd:ı lanlenn yeni malumat bulac.ıkl:ırina şudhc etmi}oruı. 
1 Türk Yılı Türk ocağı tarafından neşrediliyor. 
Müteaddit makaleleri toplayıp tertibe koyan ve 
bazı makaleleri yazan Akçura oğlu yusuf beydir. 

H:J:J !oo.ahifC'lik hu ldt:ıhm ın tnind,~ i4 I ı·f'sim v,~ 
bir harita vardır. Kitaba ı ıetin hurici olaraJi. da 
(la()ye lHl'ıC' ÜZt'l'İllO ha"lılllUŞ Jleisicunıhur hazretle
ı•inin bir ı·c' mi ile iJ<'llÇliğe hitabı ve muhtelif 
rc•nldcrle hasıl mı~ bir Türld~ c cmnhuriy••ti haritası 
ve 'l'ürkl<'rin ı O ve 12 inci a ırlard~ yayıldıkları 
4'ahın ı flÜ°'ilPrPn ~n hwihi bir harita ihlv() olnnmuslur. 

Türk oc ğı ocaklıların ve bütün Türklc
rın kolaylıkl alip okuyabilmelerini temin 
için Türk Yılına, tuttuğu masrafı bile ko- ' 
rum yan bir fi koymu tur: 2 lira. 
•
1
. mucellıdmi alrnak ıste enler '25 kurus trclit p:ıra ı ilave edeceklerdir. 
C\71 tncrk Z b 1-• ı bı • 1• 1 tan u ua d:ı !\lı caddesındc 7.aman kutuph:ıncsidir 

tıncı kati il 

31 kanunevel ~)28 ta-
rih ve rnı;o numaralı 
nüshanızın birinci sa
hifesinde «Çok iğrenç 
ve çok f ecin serlavha
sı altında Mezbahada 
İınha edilen luhumun 
çöp nıa vnalarından a
lınarak sucukçulara 
f üruht ve Emanetçe 
buna mani olacak te
dabi rin bulunup l\lez
baha idaı·esine tebliğ 
edildiği ka ydedilnıek

te ise de nıüessesenıizin 
tarihi küşadi olan i~ 
tenunuz 331:1 tarihin -
denberi in1ha edilen 
luhun1 asitfenik dökül
nıek suretile telvis 
edildiğ·i gibi iki se -
nedenberi de 48 saat 
asi df enik nıahlulü 
derununda terkedile
rek nıa vna Iara atılır
ken ayrıca köınür tozu 
dökülınek suretile de 
istihlake gayrı salih 
bir hale getirilnıekte 
bulunduğu ve Emanet 
nezafeti fenniye müdü
riyetinden gelen nıü-
7..ekkerede <le böyle bir 
halin vukuuna değil 
ihtinıaline İstinat edi
lerek petrol ile telvis 
tavsiye ediln1ekte ye 
bu ise esasen yapılniak

ta olduğundan kefiyetin 
o veçhile tavzihi rica 
ve biJvesile teyidi hür
nıet eylerin1 efendin1. 
Karaağaç nıüesS<..~atı 
ınezbaha şef baytar 

A. l\1ünür 
~ir intihaba itiraz 

Karilerirnizden Han1-
di iınzah aldığınnz bir 
n1ektupta Kireçburnu 
nn1htar İntihahına iti
raz cdilnıelde, eski ve 
~y~ni harf!er~ biln1iyen 
bır zatın ıntıhap olun-
n1asını garip buln1ak
tadır. Sıtku kizbi nıek
tup sahibine ait olan 
bu nıes'eleyc, biz sade
ce nazarı dikkati celb
etmckie iktifa eyliyo
ruz. 
muhabere 
Ali Şakir beye: 
Şehriınizc nuıntaza

n1an sefer yapan ve 
nıerakınızi nıücip olan 
tavvareler, (Acro eks-

.1 .1 

perrs) denilen italyan 
şirketinindir. i\1erkez
leri l3üyükderedir.Bre
ndiziye gider, geliler. 

Polis, icrayi din1emiyor 
istanbul icra daire

sinden 32f) - 24!) dosya 
numaralı ilanı n1uci-

daire inde bince Kadıköyünde o-
fşfer salsiz bir sürat, azamı itina takayyüt v turan bir zattan ala-

ciddiyetle rrörülür. J 
& cağın1 var. Aluıuaileyh 

üessese alakadarlara en yüksek asari ürmet bu nıehlağı tesvi. e et-
gösterebilmeKte bahtiyardır. nıediği cihetle icra ri-

= Yeni postane Sa~a!' Ha Pi a~ı karşısında Vlora Han ı at yasetinc hapsı n1u-
t=:aeeaeaa=s==:=:::5:5:555555~a•İI kan·er hulundu u dan 

ne na.kzedildi 

Epey müddet C\ el avukat ve Dn

riılf unuıı miıdeı·risi Apturrahman Mü

nip \C Cevnt beyler ııleyhinc, temyize 

verdikleri bir lAyıhanın tahrir tarzı ile 

biJvekile takip ettikleri bir davayı 

rü)et eden diğer bit mahkeme hey'

ctini tahkir ettikleri noktasınduı dava 

açılmıştır • 

Bu mahkeme hcy'etini tahkir dava
sını tetkık eden istanbul üçüncü ceza 
mahkemesi, müdaffa vazif sini ifa 
maksatilc mahkemeye verilen Uyıhada 

haknreti tazammün eden bir maiyet 

görmemiş, dava edilcnltl' .hakkında 

ber:ıct knran vermiştir. 

Tem} iz mahkemesi, bu karnrı bir 

defa nakz.ctmiı;, mahkeme eski hük

mtinti t ı it etmişti. 

Bu d:ı'ta, Tcm~i.zcc ~on gunlcr<le 

bir daha nakzedilmış, muhikemeye 

b:ışl:ınınışur. • 
Şahsi haklar nokta ınd:ın vaki son 

nakı üzerine , dava edılenlc_r , bunu 

de vaıit gormemi,ler, nakza İttiba 

olunma:sini istemişlerdir . ~l:ıhkcmc, 

bu ciheti düşiınmek uzerc muhake

meyi lıaşka gimc bıral,mışur, 

ıstanbul icra d:ıirc .. inden: 
B la :ılc ve sagıre Şcnfc hanım 

namına bilvcsa} c Mithat beyiıı Hasan 
T:ılısın beyden borç aldığı donyuz 
!irap mukabil \Cfarnfirağ e)lediği 

Galatada Kernankc~ Kara rnu.;ıafop:ışa 

m:ıhallcc;inde Topcular cadde inde 
beyzade sokağında cedit 42-44 46- J 11 
numaralı m:ı dukk ·n \ c otelin ) irmi 
dort hisse iubanlc yedi bisSC!>inin 
tckraı· otnz nlıı -.chim terııhile alu 
ehimi otuz gon mtiddc.tlc icı a kılınan 
muı:ı; cdcsindc ) uz lırn hcdcllc taltbi 
uhrc-:indc olup ıhalcı k:ıt'ı; l <i yapıl 

mak uzcre tekraı• on beş gün mud
dctlc müzayede~ c konulmu~cur. Ilu
dı.ıdu •aJtda Yunanlı ih ::ı vcresclcrinc 
ait muskirnt f:ıbnka .. ı ~_ıl tarafı Be; 
zade ~oka~ı , :ırka ı } ani birahane i 
cebhc.ct Topcular c.ıddc ile m:ıhtut 
)UZ otu1. bort ar,ınhır. 

l\lü~tcmilau hına ztmin lcaulc dört 
kattan ıb:ıret tam kağır ve uç kntt:ı 
ş:üın~ mc:.,cut mcrdh;cnlcı· moz:ıık ve 

ctra ı ahşnp kLip1.:~tc 'c demir p:ırm:ık

lıklıdır. Otc.k Be).ımde -:oknğınd:m 

demır J..an:ıtlı knpudan giı ılir sofalar 

çıni dı elıdir. Onlıir od.1 uç hela doı t 

mu,lu_klu U)U \e ::1on katta merdi .. en 

haşınd:ı c. mekanlı a; dınlıgı vnıdır. 

Otelin tahtındaki dukk11n el; C\ m 

birah.ıncdi . ~cminın c.haıı çini \e 

cephe ı camek:'ınlı \C kcpc.nkleri a~ 

toıdır \!tında bir m:ıh1.c.n \c arka 

tarafınJ,, a~ma buıc \ c matbah Pir 

hala \aıdır. Camck.iıılı l ufc \c a ma 

kat mu tccirc :ııt td-.mıl lıin:ıd:ı cllk

uik H. tcrkos mc\ cuuur ve Ali bey 

mu .. tcı:ırdir. Fazla m:'ıhımat 928-8985 

do \•t"ındadır. Ym:de be~ ıammilc 

taliplcri11 kı;muı muhnmmınc i 24150 

lir:ıd:m hi c;cı mJ~ibe.::min mıkdarinda 

'uzdc ıo ni pc.tindl kı pc.) :ıkçc ini 

tt"lım ,c.1.ne c.tmdidir. 21-1-929 ~ant 

1;:, t; k d:ır ibalci k:ıti; t;•İ \apılacabı 

Bugün: 
OPERADA: 

İSTiBDAT 
ALHAM~AD.A: 

KAI IRAMAN SlPl\llİ 
MELEKTE: 

- SİYAH L lCİ 
AS~iDE: 

· YOi CU 
MAJİKTE: . 
1'.0IH· H l\H 1 1 P \Rh-;ı E 

(: uıwr.::::::ııtıııııımmı~ 

derdestilc icra ya iza-
1111 hakhında l{adıköy 
polis n1erkez men1ur
luğuna yazılan ve ta
rih ve nunıaraJarı ncz
dinıde nıahf uz bulunan 
altı kıt'a tezkere üze
rine hala ne borçlu 
icraya sevkcdilnıis, ne 
de para tahsil \ e va ., 

borçlu haps olunan1a-
n11ştır. Nazan dikkati 
cclbetn1enizi rica evle-

.; 

Fahrünnisa 
. 
nın. 

• 
işte t g 

filk~ nll~c.;;ı, 
~all~rr

0 

Tenevviı, yenilik daima nranan, istenen hoşa ~den bir ~e) dir. 
Bunu dii.;Linen bir \mcrikan sinemacısı soıı zam:mlarda ortnya ga· , 

rip bir fikir atmı~nr. 
- Şimdiye kadar yapılan bünin filimler hep beyaz ırka mensup 

san'atk:\rlann eserleridir. Niçin yalınız zencilerden mürekkep bir tem-
sil hcy'cci vıicudc getirilmesin.. . 

Bu fikir derhnl bti} ük bit alaka uyandırmı~ tatbikata gil"işilmış ve 
filim alınmıya ba..,lanmı~tır. 

Rt::ıımlcrimizdc }eni zenci filimi için bulunan san'atkı.lrlnn, yem~~ 
hur sahne vazılarından ( King Vidor ) un bunlardan ikisine nasıl 
oynıyacaklannı oğrctmiyc ~<ılışnğını guruyon.um.u. 

Amcriknlılar bu c erin büyük rnuvaffakiyctler kazanacağını idda 
etmektedirler. 

• 
nanır mısınız? 
ny ti o m. i o u 

ISikiıyet ediyor 
Parmakları alflnda futuşmıyan 

yazı makinesi yokmu_ş! 

.Amerikalılar dünya daktilo şaınpi)anunun ( Alberr Tangor) isimli 
tir adam olduğunu idda etmektedirler. Bunu ::.öyli) enlem bakılma 
bu adamın makine jle ~ aıJ ) azmaktaki urati akla durğunluk verecek 
kadar fazladır I l na bir '.--Ok makineler bu urate tnhammill edeme
mekte, kızı r. k anmaktı dırlnr. 

Dun~ a dak ımpİ) ( nunu re::.imdc (:\1. G. t) sinema fabrikası 
situd) olarında } apuıtı bir cccrubc esnasında görüyorsunuz ( :ronnn 
, erer) , c ( C't 1 \lak Bre•\ n) ellerındc u koğalan ) w makinesinin 

parlama mı bcklcmd.tc lirk ... 
(Albeı t Tanp,ora rh a~ etlere ınanmak latım gelirse parmaklannın 

.ıltınd:ı mtu ... mı~ :ın hiç hır m:ıl-.inc bulunm:ım:ısmdan şik.av tçidiı. 

... 
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llarfkri '" y.t1.ıhıı·. < ı l 111~ ıH . 
llı•r flt•ı· ... ıı• lıir tPI lıaı·1' i'ıjjı•t•tı·ıı 

Uu~ 111, l,ı"ıı·iil, ı,aılm "' J,ı•I, lıP!'l\t•.., 

iı;iıı p·ııi iıa..,ıiııııs . (' ı<iııt• alfnh•• 
I> K 1 ızcr1 ı..;.r d.n J ıro• ı (lur 

L. ' 1 HU .. .ı\JUll. 

ı Lut • ı.: ... Jcı... ı ı n b 

Souk algınlıkl.ırında j 1 k gö
rü 1 en rahatsizliklar ses kı· 
s;khğı ve öksürLktur • 

nıı ıınlıoş afaöt"el.lerin suratla 
i1.ales~ 

''Krezival,, 
ile kabildir . 

Büyük tyyare piyankosu 
Aluncı kc,idc (11) kJnunıı ı 192'1 dadı. 

Hu keşıdc, ık ım·ı,lerınn ~erek lı"'""lu .ı '" gc cı. .a.1>11 'ı \ ıldu0 u 
... Jarhlc b. cı tert~ ın erı zer ,ın \C en um: c doı·ı ki!~ıd~ .. ıdi"' 

~:r- burnk ık am11 c ,11JIJ.0\JO ' ı.ıd: 
Bı ncbıı laşka 1 L ~e l 00,000 

1 tane ~0.0\Jll 

• tane 30,000 
r ıc 20J)O~> 

t '<' f 'IJ1JO 

tane IO.O\JI ı 

2 L c ':00> 

~ ı..ı e fı.OOU 

1 ' tane 2.000 

İstanbul Günırük nıuhafaza .\lüdiriYetinden 
is.t.. ıbuı 1;u·nr... ııı hafa ınlı ·ıri'c nıerık 1 i Ji,- cJli lirku? k3.h: n n ....... 

ze t.' k palı z. r1 ~e OlL aka a\ kcnu:,n~.. . "I' 1, lcrir. t1am\.:""t: c ı ııla 
husul~ ıdcn l n '3 ın na~ bil ,..ur .ı H.ı... I J k.ln ı ... ın (J:.!<J paz ~un_ ... t:lt 1 -t 
te pey akçeler· ı r.u!ıotC l. c ı k' mı.. H n11 iı..aat -"! 

Tabelacı 
Ressam Batist 

Galatada kürekçilerde 
Demir han .\·"26 

\lıın ~aldızlı tabelalar, nıağ-aza canı
l;ın, büyük her nevi yağlı boya \e yal
dızlı le' halar ,·azıtır. Levha!annızı ,-c 
sipa ri::;a t ıııızı verıneclen hi r kere rcssa nı 
Batistin atelycsini ziyaret ediniz. Fiatlar 
ehvendir. 'fa~radan sip«ri) kabul eder. 
Po~ta ücreti alınınaz. 

J\lııh IJI,. 1. mdım 

!l..j. 
Iutcrd .; ( dak<lctm EkıTm 

MACERA ARAYAN KADIN 
\alış, ka11ğır.•o 

se,Tı o kada · sc ... 
sizdi k~ insan gur .. 
diığiinun haki at 
olduğuna, bir hayal 
olmadığına ihtimal 

Hrcmozdi. E:vet bu 

kaıık opkı 1'ir ha 

yalct gibi geçip g.

<!:yordu. Çıril çıp· 

lak üç zenci en " 

...tak bir ~es bile 
çıkarmıd4> t~ kiird:krini işletiyor, 
kayığı ok gibi uçuruyorlardı 

Birinci kayı~·ı · i~c• , unu •l.t biı' 
üçüncü ü. tal\ .. .,. 

byıklaruı ı.-n dışlcri sil ıf keınık 
• r. ince ve • harlıder uı !ılmı~tı. 

( ıp 
1< uklar 

l:. 
1 ı.: l ır ırıı.i hır~ \ l\", 

doıu tıı· c fer \a.J· .. 
ın ... l'.1 ~' cu a ı n ht k 1 ~ozll" i 

) la ( cldnr ı 11 • hal ırhe i<ti 
J· ık ıt t:heınrıi\ct \t: m cıck nth ı 
·unl\:e dc,n.m ettiler 

BırJZ onr. rchrin 
1 

ir dir!'ıoeğ, 1de 
kJ11k· du.d11. \ 'ı<ılcr, a,'.ıklaı n 
•rasındo fir•rılerin ızlcnr. gonn"'ilerdi. 
J'illıak ka Cogumi ılc aıkadaşlar bir 
kaç $aniı·e kaı:Ur bura a çıkını lar, 
sorn ı ine 'tizerck uzaklaşmı~lardı. 

in~ın :p;culannın k,ı\ ığı tckr'lr ha 
rekeı etu \C güzden silindi. 

Büincı kayık gihi, se":>İZ cda~ız 

kaı ? ı:ııt le •• 
ı•:vc geldiklcn ı: ınan genç kıı ":-icl 

don~ ı de<!: k 
ıimı cdcrinı, onları nhh.ir·rnc:7.ı r 

ölen?crın tt\ ısı bıni t.ŞU. 
'ic: Jor l:C'\ up \ cı di: 

1 .... de ihtimal verfT'! ' Jfum. ha· 
hı c re' it.: ı.r mızda ınc\CJt ınnka\'e• 
leı e g •re, ancak dır, olarak ıe liın 

edilecek lir-.riler i\:ın nıuk· fat vere· 

Operııtoır 

HALİL SEZAİ 
BASUI~ l\1El\1EIJERİ 

h tul vo ı. a~alan nmc\•ptlı aınc
lhat<ıZ elektrik'c ıcd:m ı o bılcumle 

nmclivot icr• cJcr, iiğleden sonr• 
1 )J\nn yolu Acı 1 lamam u .!O 

·YJ-:. İ K( ~\'I J:DiU . .'i 

Bradford 
l\ıiınaş ticarethanı.: 

""P~· Hacı ile' ıı· kar~ı.ınüJ ·ıı 

ra 84 inıı:ılıt. 'e haı il e~ 

k n1ıı, · ile 1.,ir kı~. '~ hLı ... ttsı 

" ı moda k<»tunıluklcr ·ı opt n 

j _ --~ perakcrdc ,;atı: 

Doktor Kutiel 
ı·:ıektıi.: m:ıkineleriı·lc hel·oi!;ukluj!;u, 

idr.,r <l· lı;ı. pro tat, Jdcmiiktidar, \C 

belJ{C\~ekliği s ... ran \ e cilt ilt: fırcngiy 

ağrı~ız tcdavı cdl'r. 
1 

'fl1RKİYE İ~ BANKASI 
Sennayesi: tediye edilnıiş lı.UOO.OOU liradır 

Uınunıi ~lüdürlük 

Ankara 
şubeleri: 

Aıık:wa 
j..,ıanhul 
Jhıı·sa 

İzıuiı· 
Samsun 

Aılaııa 

'l'rah1:oıı 

Haliliı•siı· 

C:irı•son 

Ed rl' mit 

Ay,·alık • 
Zoıı111111lak 
l\aysl't'İ 

ı'h·ı·siıı 

~Hısail ıııııaııwl:H, kuıııharalar, lrnsalar 

·Müzayede 
ikinci kilnunu l...ınü cuın:ı güniı. saat 

1 O da llen>ıı;lunda Taksim ciıarınd• 
~a1..:uıcı mahsl!c-.intlc c:ı.mii şeri[ su~ 

ka;tında ~ n ... ın rıh h •netle hu'unan 
c,;\:alar n1ü":t' Cdl• .s-uretilc ::-atılı kur. 
.at ·na \C ~ı:mck \C \:ttak od:ı....,ına 

ait qr·ıfar. k1rapc. k..ıthu, ~olıalaı, 

Lfı nlalar. d< lapfa., potın•nt•~. t•blolar 
du\ u· tahaklaı1, \:-t,ııılar. lıil\lıı, l<t\O· 

n ınalar çc! nıecc'ı k.tln~nl1 bUı(!, \1! 

ml'k m .... ..,ı, ı:ıhak tııkıml:ırı, sandal 
'l·lcrı, ır:u~auı;Lar. pc .. delcr 'e i:;:(•l'lilr 
\c S.l\İr l'''il~ , ..:\naJcılu '" \1.·1.ır 
halıları. 

Doktor Feyzi Ahn1et 
[·irenRi, bclsoğukluğu, cilt, pros

ta:, zafı tenasül ve kadın hasta
lıklarını eıı son ıısullerleaz biı· Z'l

ıııaııda mutedil şcraiıle teda\'i eder 
Adres: Babı itli cağa loğlu yo

ku,u köşe başı ııumro 43, Telefon 
istaııhul 1809. 

Pertevniyal vak-l 

Zayi 
'l'crhis tezkerem ,.c nuics kaadım 

Ye liman cüzdanım ZJ\'I oldu. l hikmli 
voktur · 
- (;al atada C.'c~me me\ <"anında ~\hıc:ı 
me:tç• .. sokai;:ında :)7 numarada J\::ıha 
Ahmet u~lu ;1 lc!ııneı \ •kııp 

Operatör 
Ahınet Burhaneddin 

CerrJh Paşa hastahanesi operaturiı. 
Mııareıwlıaıı~: Beyoğlcı Rus se 

faretlıaııesi karşı.,ııda 348 ııumro
lıı Suriye Çarşısı aparlı ıııaııı 8 nu· 
r·rod.1 Telefow &yoglu 1615 

Z." ı 11.\J..l'L Z 1-10-'!8 tarih ıc 
1 ;1.l:-":1 nunı::lralı hı·yann~ııncnin şchbcr: 
der han.:• ol.ır:ık c.h:puzito bırakılan 

';"hl kuruşun namıınız:ı ınuharrcr ~Üm· 
rtik ınakpuzu za) i olınuştuı·, \luanıc· 

lc\!İ ınuktcZİ\CSİlli Üa \'C ~lll'l'lİri ı,:ıh ... ı• 
ı.ıca~ımdan hükmü olnıadığı il;\n olu
nur cfendıın. 

Calata ,llader han 111 11 ıı.ımara· 

\. f..:.ızı.:ı 'c ~Ül'ck.ı -1 

Telefon: 
\'AZ! İ)I 1 ld 

is. 1202 
İ fl A I' ! 1 ::>I 1 id 

is. 3872 

1 u11 .... ı nı t•ıı 

ık "111 
1c: Jpal:ı ) l '..: ıleı.. K !', ıı l' 

haln ur n kor."'İtc hc1\.'tİ C\l" !'I al\, ım 
1 k 1 ~il i Pa,:an 1 rı ı.-:.curde iç ı
n ,, c~ 1ııı, 'C ıh·,e, J. \J ... \·~ıh.:t. 

'-'Jİİ\c thı~c,in, 1 inı ~ ltcrıı., l\ 1 .ıy•t

k..ı. l' '•ir hanımLır 'c ınadaı. !ı. c .. 
iJL ITIJd&nl ( :ı>1Lfenhcrf~'lc•r' 11"' Jl":kkcp 
üç c ti faale intih ~> c b . 

ll:ıl > bı 1~rı t;t,\tı.r ı i,ı..1 r nJI.! 

~1tıl, 1 11..lı 

t·ı 'ur ik , lu,: ı.:ıt ı .. i. Jıırt, 

1ltı, ı-ı:kıt. lır u.lı 

11,., ıre pi ... k 1 11 m ... Uurlugunı.! ·r. 
\uır Jnı·:,ı ''l:~·hılc fıOOOJ altı >ı ı 

udct niZJnınaıuc talıll ı ıkccktır \iu
ııaknsay> i:tlr1k <·tkcckkrin pcv akçe· 
Jcrini h.ııııiien Per~cıı he gürıu sa:ıt 1 !'\ 
de piı•ank.ı nıüdiriye•inde müte ckkıl 
ınuha~a:ı.t kontİ:'\-onuna ınJrıcnat ,. 
lenıcicrt. 

IJc, 'cc ınatbaa.:-ı 

ri1 lidürf li~ Cındı:11: 

Köy Kıraatı 
l\1aarif vekilleti 

t.ırnfıl'dan 

nc .. redilıni, tıı~. 

Fiatı 1 ~ hr. tur 

Gayet şık Erkek ve çocuk 

Muşambaları 
\lmJk ı,tcr.eniı H .. ,,bulda la~· 

nul paşada t.::' uzlu han 8 n:ııncrnd.J 

MANOLAKİRAPTOPULO 
1\ l;.ığaznşını Zi) •trct ediniz.. 

Ocakta Konferans ve Konser 

1'iiccar Ye llanka nıe
nıuru ol nıak için 

C" ır.;oanha 'l' ( 'uınaıtcsı huı 'crı.. aat 
J~ ıcq 17 \c ıe l8 ten 20 ıc kJ<.l-. 
ık s• ıf açılm ur J\J \matı ·carlı 

ılm· he >P ı c ıı Jli de .r• Jhrna; 
\ 1 ui'a r • P· 1 r.ıdonar \ erik -. ıı:-uli 

fından : :ı ı--1>.. () ı~ 1 •
1 oyçe . >an ( l'I 

Si., 1idl" izıct Pa~n ~okır,ınd:ı \·ılide 

llu nk~rm saat ı iı mi birde Oc:ıkJ 

doktor• F:ıhrl'ttiıı 1\crim hey t;tra.fıııdan 

( l lckiın go1.h·lc ı:roydizim. ınc\ Zl j 

bir l..onfl-rJn~ \crilcccJ..1 hil:lh .. J. (~u 

Mı ) in e.-rlcl'. s·1bac J,ıır he k s 
~cld,iJit • 

\ (! hank.t lT"'JUITICi:ltı :l l~ Zoı. rınd:t h-lrr. 

len t"dı l!t c lur.'-r Sıln iı,tihard!ı ınL 

, .. ıak olanlar mu11a::;cl1cr• ~c'ı.adt"! a-

11ıe~i \er· r \c i.~ lc<L. ikınde ınhn\c 

net cdı ır. I >cı .... cı '' l~:l.rıur ani \'lr 

şnırı...a g· nu "l:.t'°lı\ or lhınd;ıı "3da 

~ nı nıuktedır ınualllır t:ırıfınd.ın 

in 
1
i1izce.I rarı .. ızca.c.l! lilogl'tfi \C l..t: an 

der.,.\t·r \Crılmcl...tl·diı· /'nıp,ı':lmı nıccca 

nen o;. ~nak \ e ha' 't lına.._,, ~çi" ı-ı~ 

( a1~ 1 J.pl tram\a\ ı tas\onuıH.la \r=:- · 

nkıı IJ,c:-:ı \l' ticarı:t dcı ... h~u..: ine 

np· tman· •ın t) nuın.:l alı dairc-.ı. ı,ıip 

ruha•q 1<l.1 \ .ılidc lı:ı'lı tahL, ıda ~J ııu 

rr:ır11ı c<.:zanc 'c l~:ılık Pa111·1 c:ıu. 

tif <lt.: ,, 4 n ınariJ. _ dL 1 \nfaı h. tdır 

g;ıc.Lı Sah~U\tll' be, ınahalll" iru.h: l\adır ra 

liman c1Udc .. Jndc ., .. a \l' kth\l·hanc. 

l'c ıcır- 'ıl ıakfı ıkJtnııcdan bal ide 

ın•Jharıcr tınla~ hir h:ıft:ı nıüddctlc 

tcını.li<li rıllZl\ ede cdilmı~tir. 

\ c:\ ını •nüz;ı \ede olın;u'" i.ızcre ta\ ır. 

'Jarilıı tesisi: 1 ll06 

11\ite<;ı;ı>leri: Dresdı'ef bank 
A. Şaflıa\'W şer bank f rqı 

"i:ısiro:ıal b:_,k for flurı;' m~ 

11\erkezı · ile ıı şııbc'ed 

l laıııburg İstanbul •Galata \'C 

İ"uıbuı , İz·-ır 
( ialaı,, kıs,•ıı lclcfoıı'. Beyoglu 

247. 2-n. c•S4, CJSıi 

İstanbul kısmı telefon: İstan
bul >8-!2, 28H. 

f'c'>csı: l$l.ıı '1ul Tütıi~ ı,üm
olunan h:,\nun~aninin on ikiı11.:i ( 'un1 

ruğıı Telefon: İstaııbul 3227. 
nrtl"'l gı.ınL& ::-aat on be:-e k:ıdar ı .. ucar Lliluınum l1:t.nka muaınelah 

etmek i'terenlcr n i-ıanlıııkla Eı kaf ~icra ve hususi kasalar icar 

n1uJüri.\cti1H.lcu \akfı ıııı.:1.kıır idare ine l~unur 
ve ra encünıenc ınür:ıcaat ctmcll·rı . 1 

, \'İfavı.:ti e.1n <di nıctı·ukc 

Ztmlan k., nı 

1 'e"ller !>ur '.lZ 

Beyo· Ju 

Mıha.le ı 

Ahi çelclıı 

i-Janhul cdddesi 

tim tim Ad .. 

!'>ok; 1\, 

ı\lrcılar 22 

1'; e\'ı 

ı:ıgir dııkk:iıı 

f ınııı 

h: lf1 s. )j .ı 

Liı J 

ı o şelıı i 
bır;ılıaııe talılıııd:t 

5·'.! lıodurıını 

7 50 ' 

ir1ıı 11 &.l 1111111c ı 

Lir 

tl:J ~clır; 

i'a .,.altı /\lektebi ırbiye karşı ıııda l l\~k ı:~aıtunıaıııı :? 6 mcı dairr i 4ll • 

llalada muharrer c ı.;kiıı 21 - ı • <ı.l'J ırilıiııe ıııii aclıf 1 'azarleq ii G ilıa.eleri icra ohııııııak uzcre 

ıııüzwcdq~ \dZ edil •ı,lir Ta ı, ıc' 1 \, ıı ı ıetr 'XC ıc ır kom· ,., ııııııa ıııuraClat ırı. 

r.\,'oıı Saat•iıi ilıl ııtm·ifi·si 

l\t" u. 
I> ıııcı ~1hitcde bir • .ıtır 1",5 

2c> 
40 
hO 

l (l(J 

5 inci « 

4 uııcü « 
üncü a: 
inci 
inci • 

« « 
([ « 

« 

• 200 

l'elgraf: islanhu1 saat 
İliuı ınıılıle\'ı)'atına dikkat oluıı

ınk!a t>er~l;ıer bu hususta 
ıtıt"'\fıl!ı·ct kabul edilmez. 

O.ızı: ~ıııizdc iııtı~ar cd111 bütün 
yazıların ~,kin ınahfuz,lur 

.\bone sartlan 
\ ılaycılı•r i\·ın. <cııelık 1/00, "'.ı 
~)!ık ı DO, i.ç .r ,. ';00 ı uruı: 
l ·rıelıi ıııcmlckc Jı r iç 011 • <.en lık 

\0011, .ıltı ·ıylık ıomı, •. , aı · ~ 
ıırıo kııru,mır 

Hleı.:p ''I J .).f:'° 

1'okı·i111 
(hıııcş .!h Ak~m 111 ~O 
Öğle 1:2 17 \ .ıtsı 18 •;; 
ik,nclı ı ; .ı: i !'l~:tk ı; .10 

lı,es'ul Müdür SELİM RAGIP 

'lılir '11. llL takJi de o ,ıa k ıhı'c e ı· 

..:.ına a} ı tarzd:ı f'ın:'!l' 'crını~t .. , mın 

ıı ~..>1 1 ir niz. 

l,'ifli:... İ"'l/ıT "lİ ~.l:ın •. n hıı .• tık~.ın 

oııra, Ul'ında '!Jh· . .' ı;onık le le h 
r i zcncill·r .ıraınıv:ı ~·ıkıror hı. 

h1 .ın,· ı gı ııı.lcr 11c ir. taler> cu !er • 
1 

ıkhın Jiı ml11. 

- ->·> - ---
) (fbunı' or11uı11lorrlo11 
lırılıı•r !1:<'/İr<'ll rır/rıı11 

' 
lk:rand çıfliğ ~ıı.lrn ka~·nnlar 'nütııi' 

hır tak ' e maruz knldılnr 
Zira, < :ogumi ik arkadada•laı1,) ·ıp-

11kları harekcıle,henüz bır kaç a eı ti 
gelen işçilere pek fen• bir şnl gfo
termi, ol J} orlardı. 

Katliam mah'veıinde bir <ui ka>t 
tertip ctmı,lcı·, bir iıçı başı] ı,\ı1ür 

muşler 'e mokaı elelerui çôgniı erek 
firara kadem hasm~Jardı. 

i,te bu •elıcptendir ki . ·c1uon hti· 
'ar kabile reisini müt(·ınadiycn ıkı~ 
arırnr, gayretlerini artirmak için hiç 
hir ŞC}'İ csirğemiyordu. 

Bunılan lıaşka. biaat !,endi ,, de, 
bo~ durml\ar•k tak· ata deı ıın edı 

vorJ•ı 

l)i~cr t:triıft ... :ı \1. lh:~c dt: ıali\t'tc 

gcçıni'; 'e hLıltı ıduı;:u ınah:t.ll1t: ıı;inHth.· 

ı:;c~·ınrk ı'tİ\cn fir ırillTI ıkı <lcr1 pii:' 
kürtmu;-t:.İ. 

. ıfa\·ct. ka/.:ıl lar hır.:r hircr ~akayı 
ele \erdiler ihti\·ar kabile re::-ıi iki 
f r.ırhi kendi el ile lıaı:ıklıkl:ıtLl:ı ı aka 
laTHl'(U 

Bir tanl''İlli dı..: \lr. Hu~c \ahaladı. 

'c \"aralanar Zl·ncı hir müdd t sJrı:ik

Jrndiktcrı sonıa kabile n:isi '•·ı .etin,, in 
adamları tarafından tutuklu , 

uç c-irin ellerine kelepçekr ıakılnııı 
kulları, h:ıcak:arı ağır zencir eril' ha~· 
l.:ınmıştı 

::'cldıır hunlar hah c ind teşhir 

etu. Bu sı.ıı·ctlc tc~hiı·dcn makıallı, bil
Jıa,>n, J:ıııın K l'unga • l'unga ~ dan 
•ctı1<liğı, ı ırı ı Jhşi, ) üz elli ) eni 

ı.. J"l;İ\·c bir ·hret der.;i Ycı·mckti. 
·1llll'a Bcr. t açıkları ıdan geçc-ı 

111 1 r\_.1 ı:,..:n1:,inc •ş:ıret \l:rc-r<:' ıhiic 

( ;eını ı n genç J~aptanı l\ı 'Jll 

\ ung c " en ( 'I \ılng' ) ı c gidil nrJı;, 
'nk.;:ır.ıf\ üç fir ·hi s:ınc :ıttılaı· 

'ı.: nıuhakcnıc:l ·:-1nc kııtlar zıntlaffı.Lı. 
k;ılına1' 1,1.erc hLkômct nıerkc?.ir 
µ;i•fH.h: rdiltr • 

J 'irarilerden beş zenci lıerıiz c:iıe 

dola>1ı·11rlardı: fakat hiç l•ır ı;urctlc 

kurtulnıaların.;ı ihtimal kalmamışt. 
• 'ahikle 11 ıkı hir takıbc nHır•JZ ka· 

lınca nJanın iç tal'afların.ı çckilnıirc 

mecbur olıııu,Iar· fak t ormandakı 
raını•mlarJon korkttiklaıt l\·in pekte 
f:uJa ilcrlenıİI c cc arcı edemcmi lcr 
di. lütta gün.m hirindc bu. 'ardan 
hiri 1.:cndili~inılcn gelir ıc,lim olmuşt , 
llu zenci :\lalayıa ada :nın ,ımali ı:ar

bi,inıle, ,\fala kabilc<inc mcn>u;ıt·ı . 
\'crdı~·ı malltm:ıca nazaı·an; firariler 

del'. ancnk (:o~umi ile (Port-.'ıdaın) I· 
iki zenci kalınıw Kendi kahile<indcn 
olan di>rdünrti ~cnciyc gelince, ,ti~l'r
lcri onu iildürüp wmişlerdi. 

·ayet gelip teslim olmasnl'dım beni 
de ka\ hcıteccklcrdi. kn1·k11ınd:1r.ı t"'"lim 

\ c itl\ c ..:ı... , orc.hı: 
( >r.1 1n mıdc ine iunckı ·· t.: 

r-ahk m ı c "nJa daha ' ı. 
tlç gün onra ( C"o;ı,L 1111 r !1 \anın· 

da '<i ik zenci de uk ılandııa· 1\i inı 
Jhti\ar kabile rebi, hir'ni de ~eldor 

1 e•ır. ctııi ti.Her ıki de hummalı qıer· 
:aıgıve yakalandtlda11 içın hitap bir 
lı.ıldc ,.e hıç mL '·a, met ctnıedcn 

tutuldular. 
Gç,gumider lıa firari kalıııamııt" 

Zc~ci eır:ıfını:Uki çemberin dorlaştııtını 
hışsediııce he• tıir 1 J kotkuyu be-taraf 
ederek .guadalknnar>n iç taraflonnı 

doğru ).;:açmı~tı. 
Seldon, ı anınd.t dort Tıhitil ile, 

\C ihtivar kahile reısi de otuz adamile 
ırannln peı ,e di.<. tülcr 

\ üksck otlarla uı ıuliı hı. arazide 
on ıki mil kaJnr izleri t:ıklpe~· e 

Fakat ihtİ>ar knbilc rcbi ile \::nın· 
daki insan ·mcular daha ilerh'e {;İt· 
mi)'e cesaıet p;o·ıc.remivorlardı 

Mabadı var 1 

I 


